
Programma 

Paas
vakantie 2020



Ook tijdens de paasvakantie barst ons programma van de 
leuke en sportieve activiteiten. Duik snel in de mand van 
de paashaas en schrijf je in voor een vakantie vol pret en 
paasplezier!

Padelstage 

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! En tijdens de padelstage zijn het onze 
jongeren die kunnen proeven van deze sporthype! Gedurende 5 
halve dagen leer je alles over padel.

Wanneer

Prijs

Wie

Meebrengen

Plaats

Van maandag 6 april t/m vrijdag 10 april 2020 
van 9.30 tot 12 uur of van 13.30 tot 16 uur

€ 50 (voor alle deelnemers)

Jongeren vanaf geboortejaar 2010 en ouder

Sportieve kledij, koek/fruit + drankje

Sportcomplex Het Veld
Schildebaan 22B – Zandhoven



Paasknutsels

We knutselen volledig in het thema van Pasen.

Wanneer

Prijs

Wie

Plaats

Maandag 6 april 2020 van 13.30 tot 16 uur

Inwoners Zandhoven: € 2
Niet-inwoners Zandhoven: € 4

Jongeren vanaf geboortejaar 2013 en ouder

Knutsellokaal - Amelbergastraat 28 – 
Zandhoven

Paardenkamp

Nieuw op ons programma is het paardenkamp. Vier dagen aan 
een stuk slaan we onze tenten op voor een ganse dag plezier in 
manège De Heide. In de voormiddag verzorgen we de paarden, 
kuisen de stallen en uiteraard gaan we ook paardrijden. De 
namiddag wordt gevuld met crea-activiteiten en spelletjes en dit 
allemaal in het thema ‘paarden’. Een echte aanrader dus voor de 
paardenliefhebbers!

Wanneer

Prijs

Meebrengen

Plaats

Opmerking

Van dinsdag 7 april t/m vrijdag 10 april 2020 
van 9.30 tot 15 uur

Inwoners Zandhoven: € 65
Niet-inwoners: € 100

(fiets)helm, jogging + regenlaarzen, picknick, 
koek/fruit + drankje, eventueel zakgeld
Zeker geen korte broeken voor het paardrijden!

Manège De Heide - Boskant 41 - Pulderbos

Voor deze activiteit kunnen wij geen kinderen 
ophalen of terugbrengen bij Stekelbees!
De kindjes worden door de (groot)ouders 
afgezet en opgehaald aan de manège.



Kleuterfestijn

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! De sporthal is dus een echt 
speelfestijn voor onze kleuters.

Wanneer

Prijs

Wie

Meebrengen

Plaats

Donderdag 9 april 2020 van 9.30 tot 12 uur

Inwoners Zandhoven: € 2
Niet-inwoners Zandhoven: € 4

Kleuters geboren in 2014, 2015, 2016 en 2017

Sportschoenen voor binnen met kleurvaste 
zolen, koek/fruit + drankje voor tijdens de 
pauze

Sportcomplex Het Veld
Schildebaan 22B – Zandhoven

Wil jij dolgraag leren schaatsen of je schaatstechnieken wat 
bijschaven? Wel dan is dit jouw kans want we trekken elke 
voormiddag  naar de schaatsbaan in Deurne voor een uurtje les 
en een uurtje vrij schaatsen.

Wanneer

Prijs

Wie

Meebrengen

Verzamelen

Dinsdag 14 april t/m vrijdag 17 april 2020 
telkens van 9.15 tot ± 12.30 uur

Inwoners Zandhoven: € 40
Niet-inwoners Zandhoven: € 60

Alle sportievelingen vanaf 6 jaar (vanaf geboor-
tejaar 2013)

Handschoenen en warme kledij voor het 
schaatsen, reservekledij, lange dikke sokken, 
koek of fruit + drankje, eventueel wat zakgeld

Aan turnzaal Zandhoven (Schriekweg)

Schaatsstage



Wat gebeurt er allemaal op de boerderij? Trek je laarzen aan en 
ontdek het tijdens deze 2 dagen op de boerderij. Superleuk voor 
kinderen die graag buiten spelen en met dieren bezig zijn!

Wanneer

Prijs

Wie

Meebrengen

Plaats

Opmerking

Dinsdag 14 en woensdag 15 april 2020 telkens 
van 9 tot 17 uur

Inwoners Zandhoven: € 25
Niet-inwoners Zandhoven: € 35

Kleuters geboren in 2014 en 2015 en jongeren 
van 1ste tot 6de leerjaar.

Kleren die vuil mogen worden, laarzen, 
reservekledij, picknick + drankje, koek/fruit + 
drankje voor tijdens de pauze

Doe-mee-boerderij ’t Groenhof 
Cauwenberglei 46 – Pulle

Voor deze activiteit kunnen wij geen kindjes 
afhalen of terug brengen bij Stekelbees!
De kindjes worden door de (groot)ouders 
afgezet en opgehaald aan de kinderboerderij.

2-daagse op de boerderij



Samen met de andere gemeenten van sportregio Midden-
Provincie trekken we naar skipiste Aspen in Wilrijk voor een 
dagje sneeuwpret en sportmix voor tieners. De dag wordt 
gevuld met 1,5 uur ski- of snowboardles en 0,5 uur vrij skiën of 
snowboarden en de andere helft van de dag kan je genieten van 
een mix van sport en spel. Geef bij inschrijving je keuze voor 
skiën of snowboarden en je niveau door (graag ook per mail naar 
sport@zandhoven.be je schoenmaat doorgeven). 

Wanneer

Prijs

Wie

Meebrengen

Verzamelen

Opmerking

Donderdag 16 april 2020 van ± 8.15 tot 17 uur

€ 30 (voor alle deelnemers)

Geboren in 2004 tot en met 2009

Warme (ski)kledij, lange sokken, handschoe-
nen, reservekledij, picknick, koek/fruit, drank-
jes en zakgeld, indien mogelijk smartphone 
(voor enkele activiteiten van de sport en spel 
mix)

Kleuterschool 
Schriekweg – Zandhoven

Het juiste vertrek- en aankomstuur wordt later 
nog doorgegeven.

Tienersportdag





Zit je kind voor of na de activiteit bij Stekelbees? Meld dit dan 
na de inschrijving via mail aan sport@zandhoven.be. 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! Je moet alle voor- en nabewakingen min. 1 week 
op voorhand aan ons doorgeven zodat wij alles ook tijdig aan 
onze monitoren kunnen doorgeven. Laattijdige verwittigen kun-
nen wij dus niet meer garanderen!
 

• Inwoners van Zandhoven die al geregistreerd zijn, kunnen hun 
kind online inschrijven vanaf maandag 9 maart 2020 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 9 maart 2020 
deze gegevens aan de sportdienst: naam, adres en geboorte-
datum van het kind, een telefoonnummer, een mailadres en de 
naam van mama of papa voor het fiscaal attest van de kinderop-
vang.

• Woon je niet in Zandhoven, dan moet je even wachten met 
inschrijven tot woensdag 11 maart 2020. Vanaf 9 uur kan ook jij 
je kind online inschrijven.

• Inschrijven bij de Dienst sport & jeugd zelf kan natuurlijk ook!
 

Dienst Sport & Jeugd- Christel Goormans
Sportcomplex Het Veld - Schildebaan 22 b - 2240 Zandhoven
T: 03-410 16 65 | E: sport@zandhoven.be

Inschrijven

Voor en nabewaking


