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In Asse zijn er heel wat mogelijkheden om je kinderen tijdens de 
schoolvakanties een leuke tijd te laten beleven. Met deze brochure 
krijg je een overzicht van het aanbod aan activiteiten tijdens de 
vakantieperiodes in 2020.

Alle verenigingen in Asse die een aanbod hebben dat openstaat voor 
alle kinderen (niet enkel eigen leden) werden opgenomen in deze 
brochure. 

Dit kadert in het speerpunt Klasse van Asse, waarbij we de 
initiatieven van burgers willen promoten en inzetten op het 
talent van onze kinderen.

Indien we toch een vereniging over het hoofd hebben gezien, neem dan 
contact op met de dienst Jeugd, Sofie De Wever, T 02 452 47 60, 
sofie.dewever@asse.be.
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READY TO GO
Deze week staat er dagelijks iets anders op het 
programma. Elke dag vertrekt er een kleuterbus 
en een lagere school bus naar een bepaalde 
bestemming. Van zodra het volledige programma 
klaar is, lees je dit op onze website. 

Voor kinderen van 2,5 t.e.m. 12 jaar 
woonachtig of schoolgaand in groot-Asse 

Zomervakantie: 
10 augustus t.e.m. 14 augustus
 
Opvang voor en na: 
van 07.00 uur tot 09.00 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur
Het kan zijn dat de vertrek- en aankomsttijden van de bussen 
verschillen, afhankelijk van waar we op uitstap gaan.

Vertrekplaats: Jeugdcentrum ’t Jass
Asphaltcosite 20
1730 Asse

20 euro per dag of 100 euro per week 
Vooraf inschrijven is verplicht. 
Dit kan via www.asse.be, vanaf 03 februari.
De plaatsen zijn beperkt.

Jeugddienst Asse – Sofie De Wever 
Asphaltcosite 20 
1730 Asse 
T 02 452 47 60 
sofie.dewever@asse.be 
www.asse.be 
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SPEELPLEIN SPINIBO
Op het speelplein beleven kinderen een 
toffe vakantie. Ieder kind kan zich ten volle 
uitleven samen met zijn of haar leeftijds-
genoten. De kinderen worden de hele dag 
begeleid door gemotiveerde, speelse 
animatoren. Het ‘spelen’ staat centraal. 

2,5-
14j

Voor kinderen van 2,5 t.e.m. 14 jaar 
woonachtig of schoolgaand in groot-Asse 

Spinibo Asse 
Stevensveld 16, Walfergem

Krokusvakantie: 
24 februari t.e.m. 28 februari

Paasvakantie: 
06 april t.e.m. 10 april  14 april t.e.m. 17 april
Gesloten: 13 april 

Zomervakantie: 
01 juli t.e.m. 03 juli 03 augustus t.e.m. 07 augustus
06 juli t.e.m. 10 juli 17 augustus t.e.m. 21 augustus
13 juli t.e.m. 17 juli
Gesloten: 20 juli t.e.m. 31 juli, 10 augustus t.e.m. 14 augustus 
en 24 augustus t.e.m. 31 augustus

Herfstvakantie: 
03 november t.e.m. 06 november
Gesloten: 02 november

Kerstvakantie: 
Geen speelplein
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Spinibo Zellik
Noorderlaan 6, Zellik 

Krokusvakantie: 
24 februari t.e.m. 28 februari

Paasvakantie: 
06 april t.e.m. 10 april  14 april t.e.m. 17 april
Gesloten: 13 april 

Zomervakantie: 
01 juli t.e.m. 03 juli 03 augustus t.e.m. 07 augustus
06 juli t.e.m. 10 juli 10 augustus t.e.m. 14 augustus
13 juli t.e.m. 17 juli 17 augustus t.e.m. 21 augustus
27 juli t.e.m. 31 juli 24 augustus t.e.m. 28 augustus
Gesloten: 20 juli t.e.m. 24 juli en 31 augustus

Herfstvakantie: 
03 november t.e.m. 06 november
Gesloten: 02 november

Kerstvakantie: Geen speelplein

Van 09.00 uur tot 16.30 uur

Woonachtig in groot-Asse: 1 kind aanwezig = 8 euro per dag 
Meerdere kinderen uit eenzelfde gezin gelijktijdig aanwezig = 
7,50 euro per dag per kind.
Niet woonachtig in groot-Asse: 11 euro per dag per kind,  
enkel indien het kind in Asse naar school gaat.
Opvang voor een halve dag mogelijk.
Opvang voor en na: 1 euro per begonnen half uur. 
Van 07.00 uur tot 08.30 uur en van 17.00 uur tot 19.00 uur 
(Walfergem) of 18.00 uur (Zellik).

Jeugddienst Asse – Sofie De Wever 
Asphaltcosite 20, 1730 Asse 
M 0473 44 99 72 
speelpleinwerking@asse.be 
www.asse.be  Facebook: Speelpleinwerking Spinibo



SKATEKAMP
Leren skaten en de cultuur leren kennen. 
Je vaardigheden verbeteren, je materiaal in 
topconditie leren houden, ... hier kan het allemaal!

8+ Vanaf 8 jaar

Paasvakantie: 
06 april t.e.m. 10 april

Zomervakantie:
06 juli t.e.m. 10 juli (beginners) 
24 augustus t.e.m. 28 augustus (gevorderden = je hebt de 
basis goed onder de knie: rijden, draaien, stoppen, ergens  
op- en afrijden)

Elke dag van 09.00 tot 16.00 uur. Geen opvang voor en na.

Verschillende skateparken: 
Asphaltcosite 20, Asse - d’Arconatistraat 3, Dilbeek -  
Van Cauwelaertstraat 40, Ternat - Klein-Eiland 1A, Anderlecht

105 euro: deelname, verzekering, toegang en indoor 
skatepark inbegrepen.

Jeugddienst Asse - Ulrike Verheyen
Asphaltcosite 20, 1730 Asse
T 02 452 47 60
ulrike.verheyen@asse.be
www.asse.be
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STUDIO CAMPO VZW
Kunstzinnige & creatieve kampen met 
wisselend aanbod: acrobatiekamp, survival- 
en bushcraftkamp (vanaf 8 jaar), taalkamp, 
danskamp, keramiekkamp.

Vanaf 6 jaar 
(voor adventure en bushcraft pas vanaf 8 jaar) 

Krokusvakantie: 
24 t.e.m. 26 februari: Muzisch kamp (6-9 jaar of 10-14 jaar) 
24 t.e.m. 28 februari: Adventurekamp (vanaf 8 jaar)

Paasvakantie: 06 t.e.m. 10 april
Muzisch kamp (6-9 jaar of 10-14 jaar)
Adventurekamp (vanaf 8 jaar)

Kamp: van 09.00 uur tot 16.00 uur 
Gratis opvang voor en na: 
van 08.30 uur tot 09.00 uur en van 16.00 uur tot 17.30 uur

VZW Studio Campo
Asbeekstraat 12
1730 Asse

Afhankelijk van het soort kamp. Gemiddeld 45 euro per dag.

VZW Studio Campo - Mannaert Cloë & De Coster Jordi
Asbeekstraat 12
1730 Asse
M 0479 33 93 01 
info@studiocampo.be
www.studiocampo.be
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VOETBALSTAGE
JUVÉ MOLLEM
Het concept en de methodiek van deze stage is 
gebaseerd op het ‘Brein Centraal Leren’ zoals bij 
Racing Genk en AC Milaan. Voetballertjes worden 
getraind op lichaamsbeheersing, balcontrole en 
spelstructuren op niveau van het kind.

6-13j Voor kinderen van 6 t.e.m. 13 jaar

Krokusvakantie: 
24 februari t.e.m. 28 februari

Voetbalstage: van 09.00 uur tot 16.00 uur 
Opvang voor en na: 
van 08.00 uur tot 09.00 uur en van 16.00 uur tot 17.30 uur

Sporthal Waalborre
Potaarde 14, Asse 

U6-U7: 120 euro (4 dagen - woensdag = rustdag)
U8-U13: 150 euro (5 dagen)
Training, verzekering, warm middagmaal, tien- en vieruurtje 
inbegrepen. Inschrijven via www.juvemollem.be

Juvé Mollem
M 0497 59 40 45
sven.tops@gmail.com
www.juvemollem.be
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VOETBALSTAGE
FC ASSE-ZELLIK 2002
Van dribbelvoetbal voor de allerkleinsten tot het 
ontwikkelen van de algemene bewegings- en
voetbalvaardigheden op een speelse en creatieve 
manier.

Kinderen van 5 tot 13 jaar

Paasvakantie: 
14 t.e.m. 17 april

Zomervakantie: 
10 t.e.m. 13 augustus

Voetbalstage: van 09.00 uur tot 16.00 uur 
Opvang voor en na: 
van 08.00 uur tot 09.00 uur en van 16.00 uur tot 17.30 uur

Voetbalterreinen Waalborre
Bergestraat 8a, Asse 

125 euro
Trainingssessies door ervaren en gediplomeerde 
jeugdtrainers, warm middageten, tien- en vieruurtje, inkom 
zwembad (1/2 dag) en aandenken inbegrepen.

Voetbalclub Asse-Zellik 2002
Voetbalterreinen Waalborre
Bergestraat 8a, Asse 
Inschrijven vanaf 10 januari via www.fcassez2002.be
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DE KLEINE MUK VZW
Tijdens het paaskamp leren we meer over de 
natuur. In juli gaan we naar de Hoge Rielen in 
Tielen. Tijdens het augustuskamp werken we 
rond talenten. In de voormiddag is het natuur, 
in de namiddag is het cultuur. Iedere namiddag 
is er een creatieve workshop. Samenhorigheid is 
onze topprioriteit.

Voor kinderen van 5 tot 11 jaar

Paasvakantie: 
08 april t.e.m. 10 april (Asse)

Zomervakantie:
09 juli t.e.m. 11 juli (Hoge Rielen - 2 overnachtingen)
12 augustus t.e.m. 14 augustus (Asse)
 
Opvang voor en na in Asse: 
van 08.30 uur tot 09.00 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur

Kampen in Asse: 99 euro (tienuurtje en drank inbegrepen)
Kamp Hoge Rielen: 210 euro, 2de kind 190 euro (eten, 
drinken, 2 overnachtingen en busvervoer inbegrepen)

De Kleine Muk vzw
Roost 22
1730 Asse
M 0494 73 78 84
kleinemuk@hotmail.com

5-11j
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DANSSTUDIO SARAH
Elke dag 3 uur dansen in de namiddag!
Je kan de dansnamiddagen aanvullen met tennis. 
In de voormiddag stevig tennissen en in de 
namiddag dansen. Tijdens de middag eten de 
kinderen in de tennisclub en daarna worden ze 
door de tennismonitoren naar de dansstage 
gebracht.

Voor kinderen van 5 t.e.m. 16 jaar

Zomervakantie:
06 juli t.e.m. 10 juli  
13 juli t.e.m. 17 juli
03 augustus t.e.m. 07 augustus

Tennisstage vanaf 09.00 uur. 
Dansstage van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Er is gratis opvang voorzien tot 16.30 uur.
 
’s Morgens kinderen afzetten om 09.00 uur op de tennis-
stage (Tennisclub Asse, Wolfrot 4), ’s avonds ophalen op 
de dansstage (Sint-Martinusscholen Asse: campus ASO 
Walfergem, Brusselsesteenweg 127). 
 
80 euro = enkel dans in de namiddag            
160 euro = tennis + dans 

Dansstudio Sarah 
www.dansstudiosarah.com
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OKIDO SPORTKAMPEN
Een hele week sport- en spelplezier beleven met 
leeftijdsgenoten. De kinderen worden begeleid 
door sportieve, gediplomeerde en gemotiveerde
animatoren.

3-15j Voor kinderen van 3 t.e.m. 15 jaar

Paasvakantie:
06 april t.e.m. 10 april 

Zomervakantie:
01 juli t.e.m. 03 juli  03 augustus t.e.m. 07 augustus
06 juli t.e.m. 10 juli 10 augustus t.e.m. 14 augustus
13 juli t.e.m. 17 juli

Sportkamp: van 09.00 uur tot 16.00 uur 
Gratis opvang voor en na: 
van 08.00 uur tot 09.00 uur en van 16.00 uur tot 17.30 uur

Gemeentelijke sportloods Waalborre 
Potaarde 14 
1730 Asse

105 euro per week. 20 euro korting indien je inschrijft voor 
3 sportkampen in 1 keer. Dit kan gaan om 3 kinderen uit 
hetzelfde gezin of 1 kind dat aan 3 sportkampen deelneemt.

Binke Roesems - M 0493 51 70 84  (na 17.00 uur) 
info@okidosportkampen.be
www.okidosportkampen.be 
Facebook: Okido Sportkampen
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OKIDO OMNIKAMP
De kinderen klimmen, kruipen, klauteren, 
doorheen de sporthal en sportloods van Asse. 
We toveren deze zalen om tot een echt klim- en 
klauterparadijs, in combinatie met knutsel- en 
crea-activiteiten. Elke dag zien de zalen er 
helemaal anders uit.

3-12j

13

Voor kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar. 
Er worden aparte activiteiten en attracties voorzien 
voor de 3- tot 6-jarigen en voor de 7- tot 12-jarigen.

Zomervakantie: 
27 juli t.e.m. 31 juli

Omnikamp: van 09.00 uur tot 16.00 uur 
Gratis opvang voor en na: 
van 08.00 uur tot 09.00 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur

Gemeentelijke sportloods Waalborre 
Potaarde 14 
1730 Asse 

125 euro per week 

Binke Roesems - M 0493 51 70 84  (na 17.00 uur) 
info@okidosportkampen.be
www.okidosportkampen.be 
Facebook: Okido Sportkampen
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MOGEN DOEN - ‘T SMISKE
‘Beestenboel & ik’ met PéTROL en Jumi.
Een creatieve, expressieve talentenstage 
vol artistieke, muzische en andere plezante dinges. 

6-14j Voor kinderen van +/- 6 tot +/- 14 jaar

Zomervakantie: 
17 augustus t.e.m. 21 augustus

Talentenstage: van 08.00 uur tot 17.00 uur 
Opvang voor en na: 
van 08.00 uur tot 09.00 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur

’t Smiske
Gemeenteplein 7
1730 Asse

80 euro, 75 euro voor 2de kind, 
70 euro voor 3de kind uit hetzelfde gezin

PéTROL - Johan Waegeman
T 02 452 33 43
petrolmogendoen@gmail.com



SPORTIEVE KLASSE
Sporten? Spelen? Zwemmen? Dan zit je goed bij 
ons. Psychomotoriek voor 3- tot 5-jarigen en sport 
voor de 6- tot 12-jarigen. Zwemmen volgens de 
wasa visie. 

Voor kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar  

Zomervakantie:
27 juli t.e.m. 31 juli

Activiteiten: van 09.00 uur tot 16.00 uur 
Opvang voor en na: 
van 08.00 uur tot 09.00 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur

Sint-Martinusschool Middenschool 
Parklaan 17 
1730 Asse

125 euro

Bart Van Wezemael - M 0476 56 87 93  
Bert Struelens - M 0475 20 25 79 
www.sportieveklasse.be
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MUSICALIA
Musicalkampen met overnachting: gedurende een 
volledige week krijgen de deelnemers lessen zang, 
dans en spel met een afgewerkt toonmoment als
einddoel.

Kids 8-12 jaar (lagere school)
Teens 13-18 jaar (middelbaar)

Zomervakantie kids: 
09 augustus t.e.m. 14 augustus 

Zomervakantie teens: 
16 augustus t.e.m. 21 augustus

Van zondagavond 18.00 uur t.e.m. vrijdagavond 22.00 uur 

Vormingscentrum Destelheide
Destelheidestraat 66
1652 Beersel

375 euro

Musicalia
info@musicalinasse.be
www.musicalinasse.be
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IDEE KIDS 
Idee Kids organiseert onvergetelijke 
projectkampen waar je iets van opsteekt.
Elk kamp is een avontuur vol spel-, crea- en 
bewegingsactiviteiten!

Kleuterkampen: 1ste + 2de kleuterklas
Uitpluiskampen: 2de + 3de kleuterklas
Projectkampen: 1ste t.e.m. 6de leerjaar

Paasvakantie: 
06 april t.e.m. 10 april

Zomervakantie:
06 juli t.e.m. 10 juli  03 augustus t.e.m. 07 augustus
13 juli t.e.m. 17 juli  10 augustus t.e.m. 14 augustus
20 juli t.e.m. 24 juli  17 augustus t.e.m. 21 augustus
27 juli t.e.m. 31 juli  24 augustus t.e.m. 28 augustus
Gesloten: 21 juli

Kampuren: 09.00 tot 16.00 uur
Gratis opvang: 07.45 uur tot 09.00 uur en 16.00 uur tot 
18.00 uur

Koninklijk Atheneum Vijverbeek 
Nieuwstraat 122, 1730 Asse

Kleuter- en uitpluiskampen: 131 euro/week
Projectkampen: 141 euro/week

Idee Kids vzw, Zwaantjesstraat 33, 9090 Melle
T 09 210 80 00 - info@ideekids.be
www.ideekids.be - Facebook: Idee Kids kampen
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FITENGEZONDASSE
De kampen zijn een mix van zelfverdediging en 
andere sporten.
Tijdens de ICT kampen voegen we daar 
pedagogische IT opdrachten aan toe.

3-16j Voor kinderen van 3 t.e.m. 16 jaar

ICT - Sportkampen Sportkampen
24 t.e.m. 28 februari 06 t.e.m. 10 april
13 t.e.m. 17 juli 06 t.e.m. 10 juli
02 t.e.m. 06 november 24 t.e.m. 28 augustus

Stages Zelfverdediging
21 t.e.m. 23 december
Gesloten: 24-25 december

Activiteiten van 09.00 uur tot 16.00 uur 
Gratis opvang van 08.00 uur tot 09.00 uur en 
van 16.00 uur tot 17.00 uur

VZW FitengezondAsse
Stationsstraat 26B
1730 Asse

60, 75 of 90 euro (afh. van 3, 4 of 5 dagen)

VZW FitenGezondAsse
M 0474 10 30 34 
Info@fitengezondasse.be
www.fitengezondasse.be
fitengezondasse op FB of Instagram
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KONINKLIJKE HARMONIE 
SINT-CECILIA Asse
Een hele week lang maken we samen muziek, doen 
we toffe activiteiten en maak je nieuwe vriendjes. 
Bespeel je al een instrument of heb je zin om het 
te leren? Dan is de muziekstage zeker je ding! 
Afsluiten doen we met een heus concert.

5-18j Voor kinderen tussen 5 en 18 jaar 

Zomervakantie:
06 juli t.e.m. 10 juli

Kamp: 08.30 uur tot 16.30 uur
Opvang: 08.00 uur tot 08.30 uur en 16.30 tot 18.00 uur

Zaal Toverfluit
Gemeenteplein 25
1730 Asse

100 euro voor de volledige week, warme maaltijd en 
vieruurtje inbegrepen. Het 2de kind van hetzelfde gezin 
betaalt 75 euro.

sint_cecilia@hotmail.com
www.dharmonie.be



DE GILDEJEUGD
Muziekkamp waarbij repetities afgewisseld worden 
met spelactiviteiten, opnames van kamplied 
en videoclip, … We sluiten we af met een groot 
slotconcert.

20

6-18j
Voor muzikanten tussen 6 en 18 jaar 
die een instrument bespelen en/of die in de initiatieklas of 
notenleerlessen zitten. Jonge muzikanten in spé, die pas in
september 2020 met de initiatieklas of instrumentlessen 
starten, zijn ook welkom. Zij krijgen een plaatsje in de 
percussiegroep.

Zomervakantie: 
16 augustus t.e.m. 23 augustus

Provinciaal Vormingscentrum Malle
Smekenstraat 61
2390 Malle

300 euro (korting vanaf 2de kind van hetzelfde gezin)
7 overnachtingen, volpension, repetities met professionele 
dirigenten en alle activiteiten en uitstappen inbegrepen.

muziekkamp@degilde.be
www.degilde.be



KVG VL.-BRABANT & BRUSSEL
Snoezelruimte, speelpleinen en maandelijks 
vrijetijdsaanbod met een zomerkamp, KUSS en Zjoef, 
voor kinderen en jongeren met en zonder een
handicap.

KUSS: vanaf 6 jaar
Zjoef: 12 - 21 jaar
Speelpleinen: 6 - 25 jaar

Snoezelruimte is open bij reservatie via ‘t Mankement. 
KUSS en Zjoef organiseren maandelijks een activiteit op een 
zaterdag. Speelpleinen vinden meestal plaats in de tweede 
week van de paasvakantie en twee weken in augustus. 
Meer info: www.kvg-vlaamsbrabant.be

KUSS: 13.30 uur - 16.30 uur
Zjoef: 14.00 uur - 17.00 uur
Speelpleinen: 08.00 uur - 16.00 uur
Snoezelruimte: na reservatie

’t Mankement
Noorderlaan 4
1731 Zellik 

Snoezelruimte:
KVG-leden: 4 euro p.p. of 7 euro per gezin
Niet-leden: 6 euro p.p. of 10 euro per gezin

T 016 23 51 61 
vrijetijd.vlaams-brabant@kvg.be
www.kvg-vlaamsbrabant.be
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∞ Voor kinderen van alle leeftijden

Het belang van buiten spelen voor de ontwikkeling van 
een kind is niet te ontkennen: het verbetert de motoriek, 
stimuleert sociaal gedrag, is positief voor de ontwikkeling en 
maakt het kind vrolijker.
Om het ‘buiten spelen’ te stimuleren, organiseren we in Asse 
speelstraten in de paas- en zomervakantie.
Een speelstraat is een straat waar spelende kinderen 
absolute voorrang krijgen. Enkel voertuigen van bewoners 
hebben er toegang en moeten er stapvoets rijden. 
Zijn er in jouw straat/buurt ook veel kinderen? Wil jij dit 
graag mee stimuleren en organiseren voor jouw buurt? 
Twijfel dan niet en stuur zeker je aanvraag door.  

Aanvragen voor de paasvakantie kan je indienen tot 
1 februari, voor de zomervakantie kan dit tot 1 april.

Weekdagen tussen 09.00 uur en 20.00 uur

Jeugddienst Asse - Ulrike Verheyen
Asphaltcosite 20, 1730 Asse
T 02 452 47 60
ulrike.verheyen@asse.be
www.asse.be

22
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BUURTVAKANTIEOPVANG
Als inwoner van een straat of buurt, organiseer je 
samen met andere ouders kleinschalige opvang 
in je buurt.

3-14j Voor kinderen van 3 t.e.m. 14 jaar

Tijdens de zomervakantie.

Start- en einduur zijn zelf te bepalen.

Het gemeentebestuur juicht dergelijke ondernemingszin toe 
en wil inwoners stimuleren om zelf een buurtvakantieopvang 
te organiseren. Per initiatief dat aan de voorwaarden 
voldoet, worden activiteiten of materialen vergoed voor een 
maximum van 150 euro. 
Lees de voorwaarden op www.asse.be.

Jeugddienst Asse - Ulrike Verheyen
Asphaltcosite 20, 1730 Asse
T 02 452 47 60
ulrike.verheyen@asse.be
www.asse.be



THUISOPVANG  
ZIEKE KINDEREN  
3Wplus
De dienst thuisopvang zieke kinderen voorziet 
thuisopvang voor kinderen in o.a. gemeente Asse.

Voor kinderen van 0 tot 14 jaar

Van maandag tot vrijdag

Van 07.00 uur tot 19.00 uur en maximaal 9 uur per dag.

Opvang gebeurt aan huis, in één van volgende gemeenten: 
Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Halle, Herne, 
Lennik, Liedekerke, Pepingen.

3 euro per uur. Afhankelijk van je mutualiteit, heb je mogelijk 
recht op een aantal gratis dagen. Voor meer informatie kan je 
de verantwoordelijke van de dienst contacteren.

Zoë Taymans
M 0499 23 32 84
ziekekinderen@3wplus.be
Facebook: Thuisopvang zieke kinderen 3Wplus
www.3wplus.be/kinderopvang
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Contact
T 02 452 80 67
M 0470 03 06 51
speelotheekasse@gmail.com

www.huisvanhetkindasse.be
Huis van het Kind Asse

Adres 
Bergestraat 6E
1730 Asse

A S S E



Opgelet! Voor sluitingsdagen/feestdagen: zie informatie op de detailpagina van de organisatie.

KROKUS PASEN ZOMER HERFST KERST

24/2-28/2 6/4-10/4 14/4-17/4 1/7-3/7 6/7-10/7 13/7-17/7 20/7-24/7 27/7-31/7 3/8-7/8 10/8-14/8 17/8-21/8 24/8-28/8 2/11-6/11 21/12-
23/12

READY TO GO x
SPINIBO ASSE x x x x x x x x x
SPINIBO ZELLIK x x x x x x x x x x x x
SKATEKAMP x x x
STUDIO CAMPO x x
VOETBAL JUVÉ MOLLEM x
VOETBAL ASSE-ZELLIK x x
DE KLEINE MUK x x x
DANSSTUDIO SARAH x x x
OKIDO SPORTKAMPEN x x x x x x
OKIDO OMNIKAMP x
MOGEN DOEN - ‘T SMISKE x
SPORTIEVE KLASSE x
MUSICALIA x x
IDEE KIDS x x x x x x x x x
FITENGEZONDASSE x x x x x x x
K. HARMONIE ST-CECILIA x
DE GILDEJEUGD x

VAKANTIE OVERZICHT
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Er zijn in Asse heel wat leuke plekken om te 
spelen! Misschien ken je zelf wel een paar 

plekjes in je buurt, maar is de rest 
van Asse onbekend terrein? Daarom 

verzamelden we alle speelplekken 
op een buitenspeelkaart. Ken je zelf 

nog een leuke plek die nog niet op de 
kaart staat of heb je ideeën voor de 

creatie van een nieuwe speelplek? 
Laat dit dan zeker weten aan 

de jeugddienst. Je kan de 
buitenspeelkaart vinden in 

het gemeentehuis, het 
cultuurcentrum, de 
bib, de jeugddienst 

en het Huis van 
het Kind. Je kan de kaart ook 

downloaden via www.asse.be

Ga op pad met de buitenspeelkaart


