
Krokusvakantie
2021

Tijdens de 
krokusvakantie
(van 15 tot 19/2/2021) 
staan er weer tal van 
leuke activiteiten op 
het programma. Snel 
lezen, inschrijven 
en meedoen is de 
boodschap!

Padel-omnisportkamp

Tijdens deze 5 dagen worden padel en omnisportactiviteiten (hockey, 
honkbal, badminton, …) gecombineerd. Een ganse dag sport- en 
spelplezier dus!

Afbeelding: Designed by Freepik

Wanneer: 

Prijs:

Leeftijd:

Meebrengen:

Locatie: 

Van maandag 15/02/21 tot en met vrijdag 19/02/21 van 
09.30 tot 16.00 uur.

€ 75 voor inwoners en € 110 voor niet-inwoners.

Alle sportievelingen vanaf 10 jaar (vanaf geboortejaar 
2011). 

Sportschoenen met witte of kleurvaste zolen voor 
binnen (dus geen schoenen waar je buiten ook al mee 
gesport hebt), sportschoenen voor buiten, koek/fruit 
+ drankje voor tijdens de pauzes + eventueel eigen 
padelracket (is zeker niet nodig) + picknick + eventueel 
zakgeld.

Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B te 
Zandhoven.



Inschrijven als inwoner van Zandhoven kan vanaf maandag 
18/01/2021 om 18 uur online op www.zandhoven.grabbis.be en dan inloggen 
met naam en geboortedatum. De niet-Zandhovenaren kunnen vanaf woensdag 
20/01/2021 om 9 uur inschrijven op dezelfde manier. Nog nooit meegedaan? 
Neem contact op met de sportdienst via 03-410 16 65 of sport@zandhoven.be. 
Meer info www.zandhoven.be! 

Kleuterdriedaagse

Ook de kleuters kunnen hun sportschoenen aantrekken want zij 
worden getrakteerd op kleuteratletiek, loopspelen, balsporten en nog 
veel meer leuks! 

Wanneer: 

Prijs:

Leeftijd:

Meebrengen:

Locatie: 

Van woensdag 17/02/21 tot en met vrijdag 
19/02/21 van 09.30 tot 12.00 uur.

€ 20 voor inwoners en € 30 voor niet-inwoners.

Alle kleuters geboren in 2015 en 2016.

Reservekledij, sportschoenen met witte of 
kleurvaste zolen voor binnen (dus geen schoenen 
waar je buiten ook al mee gesport hebt) en 
sportschoenen voor buiten, koek/fruit + drankje 
voor tijdens de pauze.

Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B te 2240 
Zandhoven.

Grabbelsportkamp

Tijdens dit kamp verrassen we jullie met een kamp vol sport en 
creativiteit. Een echt grabbelpaskamp dus!

Wanneer: 

Prijs:

Leeftijd:

Meebrengen:

Locatie: 

Maandag 15/02/21 tot en met woensdag 
17/02/2021 van 09.30 tot 16.00 uur.

€ 35 voor inwoners en € 50 voor niet-inwoners.

Alle grabbelpassers tussen 6 en 9 jaar 
(geboortejaar 2012-2013-2014).

Sportschoenen met witte of kleurvaste zolen voor 
binnen (dus geen schoenen waar je buiten ook al 
mee gesport hebt), sportschoenen voor buiten, 
koek/fruit + drankje voor tijdens de pauzes + 
eventueel eigen padelracket (is zeker niet nodig) + 
picknick + eventueel zakgeld.

Sportcomplex Het Veld - Schildebaan 22B te 
Zandhoven.


