Programma

Paas

vakantie 2021

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!

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!

Kleuterfeestweek
Drie voormiddagen kunnen onze kleuters zich uitleven in een
kampje dat helemaal op hun maat gemaakt is. Ravotten op
het springkasteel, rollen en bollen met de leuke kleuterfietsjes,
klimmen en klauteren op het klimeiland, lasershooten in een
donkere sporthal, interactief spelen met de Lü speelwand en nog
veel meer leuks!

Wanneer

Van dinsdag 6 april t/m vrijdag 9 april 2021 van
9.30 tot 16 uur

Wanneer

Van dinsdag 6 april t/m donderdag 8 april 2021
van 9.30 tot 12 uur

Prijs

Inwoners Zandhoven: € 85
Niet-inwoners: € 120

Prijs

Inwoners Zandhoven: € 20
Niet-inwoners Zandhoven: € 30

Wie

Jongeren vanaf geboortejaar 2014 of ouder

Wie

Kleuters geboren in 2015 en 2016

Meebrengen

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

Meebrengen

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

Plaats

Manège De Heide - Boskant 41 - Pulderbos

Plaats

Sportcomplex Het Veld
Schildebaan 22B – Zandhoven

Opmerking

Voor deze activiteit kunnen wij geen voor- of
nabewaking voorzien. De kindjes worden door
de (groot)ouders afgezet en opgehaald aan de
manège.

Boerderijkamp

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

Wanneer

Van maandag 12 april t/m vrijdag 16 april 2021
van 9.30 tot 12 uur of van 13.30 tot 16 uur

Van maandag 12 april t/m vrijdag 16 april 2021
van 9 tot 17 uur

Prijs

Inwoners Zandhoven: € 50
Niet-inwoners Zandhoven: € 75

Inwoners Zandhoven: € 115
Niet-inwoners Zandhoven: € 150

Wie

Jongeren van 1ste tot 6de leerjaar

Meebrengen

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

Plaats

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

Opmerking

Voor deze activiteit kunnen wij geen voor- of
nabewaking voorzien. De kindjes worden door
de (groot)ouders afgezet en opgehaald aan de
kinderboerderij.

Wie

Jongeren geboren in 2008, 2009, 2010 en 2011.

Meebrengen

Sportieve kledij, koek/fruit + drankje, eventueel
eigen padelracket, sportschoenen met kleurvaste
zolen voor binnen (dus geen schoenen waar je
buiten ook al mee gesport hebt)

Plaats

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

Sportcomplex Het Veld
Schildebaan 22B – Zandhoven

Tienersportdag surf, sup en trophy
Samen met de andere gemeenten van sportregio MiddenProvincie trekken we naar De Lilse Bergen voor een dag wateren avonturenpret. Ook zin om je watersportskills eens te testen
op een sup-of surfboard? Het andere dagdeel strijden we in
kleine groepjes om de eer in verschillende outdoor proeven.

Wanneer
Prijs
Wie
Meebrengen
Verzamelen
Opmerking

Van donderdag 15 april 2021 van ± 8.15 tot 16
uur
€ 30 (voor alle deelnemers)
Geboren in 2005 tot en met 2010
Zwemgerief, reservekledij, picknick, koek/fruit
en drankjes
Kleuterschool
Schriekweg – Zandhoven
Het juiste vertrek- en aankomstuur wordt later
nog doorgegeven.

Alle activiteiten tijdens de Paasvakantie
kunnen enkel doorgaan indien de
coronamaatregelen het toelaten.
Bij annulatie door ons wordt het
inschrijvingsgeld terug betaald.
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Voor en nabewaking
Omdat het mengen van verschillende bubbels nog steeds niet
wordt aangeraden voorzien we zelf opvang tijdens enkele
kampen binnen je eigen kampbubbel.
Praktische afspraken:
• Voorbewaking: max. 1 uur voor de start van de activiteit
• Nabewaking: max. 1 uur na de activiteit
• Voor- en nabewakingen moeten min. 1 week op voorhand via
het online inschrijvingssysteem geregistreerd worden.
• De opvang voor en na de sportkampen kost € 1 per voor- of
nabewaking.

Inschrijven
• Inwoners van Zandhoven die al geregistreerd zijn, kunnen hun
kind online inschrijven vanaf maandag 8 maart 2021 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 8 maart
2021 deze gegevens aan de sportdienst: naam, adres en
geboortedatum van het kind, een telefoonnummer, een mailadres
en de naam van mama of papa voor het fiscaal attest van de
kinderopvang.
• Woon je niet in Zandhoven, dan moet je even wachten met
inschrijven tot woensdag 10 maart 2021. 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

