
 

Een ei vol  
verrassingen 
 

Onze paasvakantie 

barst weer van de  

originele en sportieve 

activiteiten. Duik snel 

in de mand van de 

paashaas en schrijf je 

in voor een vakantie 

vol grabbelpaspret! 



 

  Padelstage  

Praktisch 

Die bal was binnen! 

Ken jij padel al? Padel is een racketsport die ingrediënten uit  

tennis en squash combineert. Maar padel is vooral een sociale  

sport voor jong en oud! Ideaal dus voor enthousiaste jonge  

grabbelpassers … Gedurende vijf halve dagen kom je alles te  

weten over deze sporthype. 

Wie? Geboortejaar 2009 en ouder 

Waar? Sportcomplex Het Veld 

Schildebaan 22 b, Zandhoven 

Wanneer? Van maandag 8 april tot en met vrijdag 12 april 

 van 9.30 tot 12 uur OF 

 van 13.30 tot 16 uur 

Prijs? 50 euro voor inwoners van Zandhoven 

50 euro voor alle andere kinderen 

Meebrengen? Sportkledij, een koek of een stuk fruit en een drankje. 



 

 

 

Van fles tot 

paashaas 

Met speciale lijm, 

mooi papier en  

heel veel creatieve 

fantasie toveren we 

lege flessen om tot 

vrolijke paashazen. 

Praktisch 

Wie? Geboortejaar 2012 en ouder 

Waar? Knutsellokaal 

Amelbergastraat 28, Zandhoven 

Wanneer? Dinsdag 9 april van 13.30 tot  

16 uur 

Prijs? 2 euro voor inwoners van Zandhoven 

4 euro voor alle andere kinderen 

Meebrengen? Lege petflessen in minstens 3  

verschillende formaten. 

Sport en spel 

Vandaag zijn de  

kleuters aan de macht 

in Het Veld. Er is een 

springkasteel en een 

parachute. Leef je uit 

op de speelkussens of  

trap wat rond op  

de kleuterfietsjes! 

Wie? Kleuters (geboortejaar 2013, 2014 

en 2015) 

Waar? Sportcomplex Het Veld 

Schildebaan 22 b, Zandhoven 

Wanneer? Maandag 8 april van 9.30 tot 12 uur 

Prijs? 2 euro voor inwoners van Zandhoven 

4 euro voor alle andere kinderen 

Meebrengen? Sportschoenen voor binnen*, een 

koek of stuk fruit en een drankje. 

 Vrolijke paashazen 

kleuterfestijn 

Praktisch 



 

Praktisch 

Wie? Alle kleuters geboren in 2013 en 2014 

Waar? Sportcomplex Het Veld: Schildebaan 22 b, Zandhoven 

Wanneer? Woensdag 10 t/m vrijdag 12 april van 9.30 tot 12 uur 

Prijs? 15 euro voor inwoners van Zandhoven 

25 euro voor alle andere kinderen 

Meebrengen? Sportschoenen voor binnen* én schoenen voor buiten, een 

koek of stuk fruit en een drankje. 

Sport en spel 

Onze kleuters trekken hun sportschoenen 

aan voor een portie kleuteratletiek,  

loopspelen en balsporten.  

  kleuterdriedaagse  



 

 Tweedaagse Op de boerderij 

Praktisch 

Iedereen boer 

Wat gebeurt er allemaal 

op de boerderij? Trek je 

laarzen aan en ontdek 

het tijdens deze twee 

dagen op de boerderij. 

Superleuk voor  

kinderen die graag  

buiten spelen en met 

dieren bezig zijn! 

Wie? Kleuters (geboortejaar 2013 en 2014)  

Jongeren (eerste tot zesde leerjaar) 

Waar? Doe-mee Boerderij ’t Groenhof 

Cauwenberglei 46, Pulle 

Wanneer? Maandag 15 en dinsdag 16 april 

telkens van 9 tot 17 uur 

Prijs? 20 euro voor inwoners van Zandhoven  

30 euro voor alle andere kinderen  

Meebrengen? Kleren die vuil mogen worden, laarzen, picknick en drankje 

voor ’s middags en een koek of stuk fruit en een drankje 

voor tijdens de pauze. 

Opgelet! De kinderen moeten zelf naar de kinderboerderij komen. 

Voor deze activiteit kunnen geen kindjes afgehaald worden 

bij of teruggebracht worden naar Stekelbees. 



 

Op glad ijs 

Wil jij graag leren schaatsen of je techniek verbeteren? Wij gaan  

elke voormiddag naar de schaatsbaan in Deurne voor een uurtje  

les en een uurtje vrij schaatsen! 

Praktisch 

Wie? Vanaf 6 jaar (geboortejaar 2012) 

Waar? Verzamelen aan de kleuterschool 

Schriekweg 2, Zandhoven 

Wanneer? Maandag 15 t/m vrijdag 19 april  

telkens van 9.15 tot 12.30 uur 

Prijs? 40 euro voor inwoners van Zandhoven 

60 euro voor alle andere kinderen 

Meebrengen? Warme kledij, lange dikke kousen, handschoenen en  

reservekleren. Koek/stuk fruit + drankje voor in de pauze, 

eventueel zakgeld.  

schaatsstage 



 

Praktisch 

Ski- en  
snowboardpret 

We trekken naar de  

skipiste Aspen en de 

schaatsbaan Antarctica  

in Wilrijk voor een dagje 

winterpret. Eerst krijg je  

2 uur ski- of snowboardles 

en na de picknick kun je  

je schaatskunsten tonen 

op het ijs. Geef bij de  

inschrijving door of je  

wilt skiën of snowboarden 

en welk niveau je hebt. 

Wie? Geboortejaren 2003 t/m 2008 

Waar? Verzamelen aan de kleuterschool  

Schriekweg 2, Zandhoven 

Wanneer? Donderdag 18 april van 8.15 tot 16.45 uur.  

Het exacte vertrek- en aankomstuur worden later 

nog doorgegeven. 

Prijs? 30 euro 

Meebrengen? Warme (ski)kledij, lange sokken, handschoenen, 

reservekleren, picknick, een koek of stuk fruit, 

drankjes en zakgeld. 

 

 Regionale wintersportdag 



 

 Dienst Sport & Jeugd  

 Christel Goormans 

 Schildebaan 22 b - 2240 Zandhoven 

 03 410 16 65 | sport@zandhoven.be 

Samenwerking met Stekelbees 

Zit je kind voor of na de activiteit bij Stekelbees? Meld dit dan bij de 

inschrijving. Dan pikken wij je kind op voor de activiteit en brengen 

het weer terug naar Stekelbees na de activiteit. 

Opgelet! 
Staat je kind niet op onze lijst, dan wordt het niet afgehaald of weggebracht! 

Meld elke voor- en nabewaking ten laatste 1 week vooraf bij de dienst Sport & 

Jeugd. Enkel dan kunnen wij alles tijdig regelen. 

Inschrijven 

Inwoners van Zandhoven die al geregistreerd zijn, kunnen hun kind 

online inschrijven vanaf maandag 11 maart om 18 uur. Surf naar 

zandhoven.grabbis.be en log in met de naam en de geboortedatum 

van je kind. 

Ben je nog niet geregistreerd? Bezorg dan voor 11 maart deze  

gegevens aan de dienst Sport & Jeugd: naam, adres en geboorte-

datum van het kind, de naam van mama of papa voor het fiscaal 

attest van de kinderopvang en een telefoonnummer en mailadres. 

Woon je niet in Zandhoven, dan moet je even wachten met  

inschrijven tot woensdag 13 maart. Vanaf 9 uur kun ook jij je kind 

online inschrijven. 

Inschrijven bij de dienst Sport & Jeugd zelf kan natuurlijk ook! 

V.U. Luc Van Hove, Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven 

Opmerking 

Tijdens de activiteiten worden soms foto’s gemaakt die gebruikt  

worden in gemeentelijke publicaties. Wil je dat niet? Meld het dan bij 

de inschrijving. 

(*) Sportschoenen voor binnen hebben een witte of kleurvaste zool.  
     Je hebt ze nog nooit buiten gebruikt! 


