GRABBELPAS
ZOMER 2021

Een woordje vooraf
Beste jeugd,
Beste ouders,
Beste vrienden en vriendinnen,
Al meer dan een jaar moeten we rekening houden met een hardnekkig virus.
Maar toch gaan we ook deze zomer grabbelpassen het zij nog steeds in een aangepast kleedje.
Net als vorige zomer hebben we ons programma 100% coronaproof gemaakt en
zijn we afgestapt van een programma vol dagactiviteiten waarbij de kinderen
kunnen hoppen en ‘swipen’ van de ene activiteit naar de andere. Om zeker te
zijn dat we onze grabbelpas kunnen laten doorgaan vind je ook deze zomer uitsluitend meerdaagse, maar zeer toffe, kampen. Lees als ouder zeker ook de
deelnamevoorwaarden want ze zijn belangrijk in de strijd tegen het virus!
We beloven dat onze jeugd, ondanks alles, een super zomer zal beleven en dit
met maximale vrijheid maar toch ook in een veilige omgeving!
Ten slotte nog onze oprechte dank aan onze dienst sport & jeugd voor het enthousiasme en de creativiteit om er ook dit jaar een onvergetelijke grabbelpaszomer van te maken!
Tot op één van onze Grabbelpaskampen, blijf intussen gezond en alvast een fijne zomer!
Joris Geens
Schepen van sport

Jelle Lauwereys
Schepen van jeugd

Enkele afspraken
ALGEMENE AFSPRAKEN

Je kan enkel meedoen aan de activiteiten als je vooraf ingeschreven bent.

Een grabbelpasser die naar een kamp komt waarvoor hij/zij niet ingeschreven is, én de activiteit is volzet, kan niet deelnemen.

Gelieve de begin- en einduren van de activiteit te respecteren.

In dringende gevallen kan je ons tijdens de meeste activiteiten bereiken op
het GSM-nummer: 0476/34.75.93 (Christel Goormans).

Tijdens deelname aan de activiteiten ben je verzekerd. Elk ongeval moet
onmiddellijk gemeld worden aan de begeleiders ter plaatse of aan de gemeentelijke dienst sport en jeugd.

Voorzie steeds aangepaste kledij naargelang het weer en/of de activiteit
want omwille van de coronamaatregelen proberen we onze activiteiten ook
zoveel mogelijk buiten te laten doorgaan.

Tijdens de activiteiten worden soms foto’s getrokken of filmopnames gemaakt. Deze foto’s of filmpjes kunnen gepubliceerd worden. Indien u hiermee niet akkoord gaat dan moet u dit bij inschrijving melden.

Enkele populaire kampen worden meermaals georganiseerd om zoveel mogelijk verschillende kinderen de kans te geven deel te nemen. Het is dan
ook niet de bedoeling dat je 2 maal inschrijft voor een zelfde kamp.
SPECIFIEKE MAATREGELEN I.V.M. CORONACRISIS

Het grote uitgangspunt voor de volledige zomerwerking is het principe van
vaste bubbels per week.

Om de contactbubbels te respecteren kan een kind per week slechts aan 1
jeugdactiviteit deelnemen. Als ouder mag je dus de vakantieweek van je
kind niet vol shoppen bij verschillende initiatieven.

Wij voorzien 1 uur voor de start van de activiteit en 1 uur na het einde van
de activiteit zelf opvang op de locatie van de activiteit en binnen de eigen
bubbel. Laat ons min. 1 week op voorhand weten op welke dagen je gebruik wil maken van de opvang. Inschrijven hiervoor kan ook online via
zandhoven.grabbis.be.

Elk kind mag meedoen mits volgende afspraken:
 Behoort je kind tot een risicogroep of heeft die een chronische ziekte?
Dan mag die meedoen mits toestemming ouders (ondertekende medische fiche) of toestemming arts.
 Was je kind ziek voor de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de
activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen.

Deelnemen vergt een akkoord met de aanwezigheidsregisters, medische fiches en eventuele contacttracing:

Als organisator moeten we gegevens van de aanwezigen en medische
fiches bijhouden. De medische fiche kan je vinden op
https://www.zandhoven.be/vrije-tijd/kinderen-jeugd/grabbelpas en
moet ingevuld aan ons bezorgd worden via sport@zandhoven.be voor
de start van het kamp. Doe je mee aan meerdere kampen en is er intussen niet veranderd dan volstaat 1 medische fiche.
 Als organisator moeten we ook een document bijhouden waarin de onderlinge contacten tussen deelnemers, monitoren en externen worden
bij gehouden. In geval van besmetting kan dit document gebruikt worden voor het opstarten van de contacttracing.
Als je kind ziek wordt tijdens de activiteit moet je als ouder je kind onmiddellijk komen ophalen!
Brengen en ophalen van de deelnemers:
 Afstand houden t.o.v. elkaar is belangrijk en het dragen van een
mondmasker is verplicht.
 Het afzetten en halen van de kinderen gebeurt buiten. Ouders mogen
dus nooit binnen komen om kinderen af te zetten of op te halen, enkel
bij het afhalen van een ziek kind is dit toegelaten.
+12-jarigen zorgen voor een mondmasker. Dit moeten ze enkel dragen
wanneer ze in contact komen met externen (bv. de begeleider van een
workshop die niet tot onze bubbel behoort).
Voor, tijdens en na de activiteit zullen wij uiteraard ook inzetten op extra
hygiëne (handen wassen, ontsmetten van materialen, …).
Deze richtlijnen werden geschreven op het moment van de huidige situatie
en kunnen indien nodig aangepast worden aan eventuele nieuwe coronamaatregelen.









AFWEZIGHEID EN TERUGBETALING VAN INSCHRIJVINGSGELD

Inschrijven = komen! Wanneer je om één of andere reden niet kan deelnemen, moet je minstens 5 werkdagen voor de activiteit, annuleren. Door tijdig af te bellen, geef je ons de kans om kinderen op de wachtlijst te contacteren. Mogen we vragen om zo weinig mogelijk activiteiten te annuleren
– het bezorgt zowel ons als u een heleboel extra (onnodig) werk!

Als je tijdig afgebeld hebt voor een activiteit kan je ook het inschrijvingsgeld recupereren. Gelieve hiervoor uw naam en rekeningnummer + de activiteit door te geven aan de dienst sport en jeugd via sport@zandhoven.be.
 Een grabbelpasser die een gans kamp afwezig blijft zonder verwittiging,
kan geschorst worden voor alle andere activiteiten waarvoor hij/zij ingeschreven was. Er gebeurt dan ook geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 Inschrijven doe je voor de ganse periode van het kamp. Kom je toch 1 van
de dagen niet dan kan je hiervoor geen deel van het geld terug vorderen.

Inschrijvingsreglement
We onderscheiden 3 groepen en voor elk van deze groepen gelden andere regels:
1. Inwoners van de gemeente Zandhoven: inschrijven vanaf 10 mei a.s. aan tarief inwoner.
2. Niet-inwoners van de gemeente maar je gaat wel naar school in Zandhoven:
inschrijven vanaf 10 mei a.s. aan tarief niet-inwoner  OPGELET! Indien de
gegevens van uw kind al geregistreerd werden dan is het noodzakelijk om
ons te melden dat je kind wel in Zandhoven naar school gaat en wij dit
kunnen aanpassen op de inschrijvingsgegevens.
3. Niet-inwoners: inschrijven vanaf 17 mei a.s. aan tarief niet-inwoner.
HOE INSCHRIJVEN ALS INWONER VAN ZANDHOVEN OF ALS LEERLING VAN EEN
SCHOOL IN ZANDHOVEN (GROEP 1 en 2)?
 Op maandag 10 mei a.s. vanaf 18.00u kan je via zandhoven.grabbis.be inschrijven voor de grabbelpasactiviteiten tijdens de zomervakantie 2021.

Inschrijven gebeurt dus online! Je dient volgende stappen te doorlopen:
1. Vóór 10 mei 2021 moet je je aanmelden bij de dienst sport en jeugd
zodat je gegevens kunnen ingegeven worden in het inschrijvingsprogramma. Aanmelden gebeurt per mail naar sport@zandhoven.be met
vermelding van naam, adres, telefoon, geboortedatum, mailadres en
naam mama of papa voor fiscaal attest kinderopvang. Als je in het verleden al hebt deelgenomen aan activiteiten van grabbelpas dan moet
je op voorhand niets doen want dan staan je gegevens al in het programma.
2. Inloggen kan door het invullen van naam + geboortedatum van je kind.
3. Je komt automatisch in het activiteitenoverzicht waaraan uw kind kan
deelnemen. Let erop dat je bij inschrijving niet meerdere activiteiten
kiest in dezelfde periode en mekaar dus overlappen.

Na het aanvinken van de gekozen activiteiten klik je op “inschrijven”. Je
krijgt dan een overzicht van de ingeschreven activiteiten. Dit overzicht
moet je “bevestigen” en afdrukken. Activiteiten die volzet zijn kunnen niet
meer aangevinkt worden maar je kan wel kiezen om op de reservelijst te
staan (vakje achter de activiteit). Vergeet het overzicht niet af te printen
of op te slaan want hierop staan ook alle betalingsgegevens en je krijgt van
ons ook geen bevestigingsmail.

Je kan op maandag 10 mei 2021 vanaf 18.00u ook langskomen op de dienst
sport en jeugd om je te helpen bij de inschrijving.

Vóór maandag 10 mei a.s. worden er geen inschrijvingen aanvaard.

Vanaf 25 juni 2021 kan er enkel nog ingeschreven worden via de dienst
sport en jeugd.

HOE INSCHRIJVEN ALS NIET-INWONER VAN ZANDHOVEN (GROEP 3)?
 Niet-inwoners van Zandhoven kunnen pas inschrijven vanaf maandag 17 mei
2021 via zandhoven.grabbis.be voor de grabbelpasactiviteiten tijdens de
zomervakantie 2021.

Inschrijven gebeurt dus online! Je dient volgende stappen te doorlopen:
1. Vóór 17 mei 2021 moet je je aanmelden bij de dienst sport en jeugd
zodat je gegevens kunnen ingegeven worden in het inschrijvingsprogramma. Aanmelden gebeurt per mail naar sport@zandhoven.be met
vermelding van naam, adres, telefoon, geboortedatum, mailadres en
naam mama of papa voor fiscaal attest kinderopvang. Als je in het verleden al hebt deelgenomen aan activiteiten van grabbelpas dan moet
je op voorhand niets doen want dan staan je gegevens al in het programma.
2. Inloggen kan door het invullen van naam + geboortedatum van je kind.
3. Je komt automatisch in het activiteitenoverzicht waaraan uw kind kan
deelnemen. Let erop dat je bij inschrijving niet meerdere activiteiten
kiest in dezelfde periode en mekaar dus overlappen.

Na het aanvinken van de gekozen activiteiten klik je op “inschrijven”. Je
krijgt dan een overzicht van de ingeschreven activiteiten. Dit overzicht
moet je “bevestigen” en afdrukken. Activiteiten die volzet zijn kunnen niet
meer aangevinkt worden maar je kan wel kiezen om op de reservelijst te
staan (vakje achter de activiteit). Vergeet het overzicht niet af te printen
of op te slaan want hierop staan ook alle betalingsgegevens en je krijgt van
ons ook geen bevestigingsmail.

Je kan op maandag 17 mei 2021 vanaf 18.00u ook langskomen op de dienst
sport en jeugd om je te helpen bij de inschrijving.

Vóór maandag 17 mei a.s. worden er geen inschrijvingen aanvaard.

Vanaf 25 juni 2021 kan er enkel nog ingeschreven worden via de dienst
sport en jeugd.
WACHTLIJST
Als een activiteit volzet is loont het echt de moeite om uw
kind op de wachtlijst te zetten. Na de inschrijvingsperiode
proberen wij druk bezette activiteiten immers zoveel mogelijk uit te breiden.
Indien er een plaats vrij komt dan wordt je hiervan door ons
op de hoogte gebracht. Als je ondertussen al andere plannen
gemaakt hebt en je kind dus toch niet zal deelnemen, laat dit
dan ook aan ons weten zodat we het volgende kindje op de
wachtlijst misschien nog blij kunnen maken.

BETALING
 De betaling dient te gebeuren binnen de 14 dagen na inschrijving of ten
laatste voor de 1ste activiteit op het rekeningnummer BE61 0910 0012 4917
met als mededeling “Grabbelpas + naam van uw kind”.
 Indien we de betaling niet ontvangen hebben na 14 dagen kunnen de gereserveerde activiteiten doorgegeven worden aan kinderen op de wachtlijst
en zal u toch de betaling nog moeten uitvoeren.
 Als je kind niet zal deelnemen aan een activiteit waarvoor hij/zij ingeschreven is dan moet je dit op voorhand annuleren. Niet betalen is dus geen
geldige vorm van annulatie.
Voor meer informatie kan u steeds
terecht op de dienst sport en jeugd:
Schildebaan 22b – 2240 Zandhoven
tel: 03/410.16.65
e-mail: sport@zandhoven.be




Openingsuren
alle dagen open van 9u tot 12u en van 13u
tot 16u
vrijdagnamiddag gesloten
maandag ook open van 18u tot 20u

De verzamelplaatsen







Turnzaal: Schriekweg – 2240 Zandhoven (ingang vlak over de kleuterschool)
Knutsellokaal: Amelbergastraat 28 – 2240 Zandhoven (vroegere lokaal van
Kind en gezin)
C-terrein + atletiekpiste: Voetbalstraat – 2240 Zandhoven (naast terreinen
van K. Zandhoven SK)
Kleuterschool Zandhoven: Schriekweg – 2240 Zandhoven
Sportcomplex Het Veld: Schildebaan 22b – 2240 Zandhoven
Loods aan gemeentemagazijn: Populierenhoeve 22 – 2240 Zandhoven (naast
containerpark)

Inclusie :
Grabbelpas voor elk kind !
Al onze activiteiten staan open voor kinderen met een beperking!
Wel vragen we dat ouders vooraf een gesprek houden met de dienst sport en
jeugd zodat wij kunnen bekijken of er extra begeleiders nodig zijn of speciale
afspraken gemaakt dienen te worden met de begeleiders. Alle mogelijkheden
hangen immers ook af van de draagkracht van ons monitorenteam. Gelieve hier
rekening mee te houden.
Let wel, een aantal activiteiten hebben nog steeds bepaalde beperkingen waaraan we zelf niets kunnen verhelpen… en daar rekenen we dan op uw begrip. We
gaan er van uit dat ouders zelf
het beste kunnen oordelen
welke activiteiten mogelijk
zijn voor hun kind en welke
niet. Twijfelt u? Neem dan
contact op met de dienst sport
en jeugd!

Samenwerking met Het Raster
voor kinderen met ASS
Ook kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (kortom ASS) horen erbij in onze
grabbelpaswerking. Het is voor hen leuk om samen met hun vriendjes en vriendinnetjes te kunnen deelnemen aan de vakantie-activiteiten. Maar vaak is de
stap te groot omdat een kind met ASS toch wel wat drempels moet overwinnen.
Want wat moet ik doen wanneer het me allemaal wat te druk wordt, vraagt een
kind met ASS zich vaak af. Met de extra ondersteuning vanuit Het Raster proberen we die drempels zo veel mogelijk weg te werken. Het Raster is gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met ASS.
Concreet betekent dit dat we ons boerderijkamp een “auti-label” hebben gegeven. Op dit kamp zal er extra ondersteuning zijn vanuit Het Raster. Als je kind
het op een bepaald moment lastig heeft of overprikkeld geraakt dan kunnen deze begeleiders op een gepaste manier reageren zodat iedereen met een fijn gevoel naar huis kan.
Het Raster kan enkel ondersteuning bieden indien er minimaal 4 kinderen met ASS zijn ingeschreven. Uiteraard mag je
kind met ASS ook deelnemen aan alle andere activiteiten. Je
kan dan best zelf inschatten wat je kind wel of niet aankan.
Je herkent de activiteit met extra ondersteuning van Het Raster aan dit logo.
Praktisch
 Voor de ondersteuning van de grabbelpasactiviteit wordt Het Raster gesubsidieerd onder de Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp.
 Het Raster rekent voor de begeleiding van deze grabbelpasactiviteiten geen
extra kosten aan.
 Voor de start van de activiteit moet een begeleidingsovereenkomst met Het
Raster worden getekend.

Heb je interesse voor deze ondersteuning door een begeleider van Het Raster
voor je kind?
1. Je schrijft je in voor de activiteit via de weg zoals in dit boekje staat beschreven.
2. Na je inschrijving stuur je een e-mail naar vakantiewerking@hetraster.be
met daarin volgende info: naam van je kind, adres, telefoon, geboortedatum en rijksregisternummer en de data en activiteiten waarvoor je je kind
hebt ingeschreven.
3. Een medewerker van Het Raster zal contact met je opnemen.
Als je nog vragen hebt rond de ondersteuning van Het Raster kan je hen bereiken via bovenstaand e-mailadres.

Financiële weetjes









Gemeente Zandhoven spendeert elk jaar een serieus budget aan vakantieactiviteiten voor kinderen en jongeren. Tevens worden alle activiteiten aan
zeer voordelige prijzen aangeboden. Uiteraard zijn deze inspanningen
vooral bedoeld voor de inwoners van Zandhoven, daarom zullen nietinwoners van Zandhoven meer moeten betalen dan de inwoners van onze
gemeente.
Via verschillende ziekenfondsen kan je een tegemoetkoming krijgen voor
deelname aan vakantie-activiteiten. Je moet hiervoor enkel het juiste formulier laten invullen door de dienst sport en jeugd.
Kinderen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben kunnen genieten
van de vrijetijdstoelage. Op basis van de juiste attesten (info te verkrijgen
aan de balie van het gemeentehuis) kan je 50% van je deelnamegelden terugbetaald krijgen. De moeite waard dus!
Als je tijdig afgebeld hebt voor een activiteit kan je ook het inschrijvingsgeld recupereren. Gelieve hiervoor uw naam en rekeningnummer + de activiteit door te geven aan de dienst sport en jeugd (sport@zandhoven.be).
Terugbetaling van inschrijvingsgeld gebeurt enkel voor bedragen hoger dan
€ 5. Kleinere bedragen kunnen niet terug betaald worden omwille van de
administratieve kost.

Voor- en nabewaking
Deze zomer kunnen we omwille van de contactbubbels geen voor- en nabewaking bij Ferm (vroegere Stekelbees) combineren met grabbelpas. Daarom voorzien we zelf opvang op de locatie van je kamp en binnen de eigen bubbel.
Praktische afspraken:

Voorbewaking: max. 1 uur voor de start van de activiteit.

Nabewaking: max. 1 uur na het einde van de activiteit.

Voor- en nabewakingen moeten min. 1 week op voorhand via zandhovengrabbis.be geregistreerd worden.

De opvang voor en na een grabbelpasactiviteit kost € 1 per voor- of nabewaking.

Indien je kindje geen gebruik zal maken van de geboekte voor- of nabewakingen laat dit dan ook tijdig weten want wij zetten extra monitoren in
toezicht te houden.

Programma
Zomer 2021

Knallen met ballen
We starten de vakantie al meteen met veel sportplezier want deze
2 dagen wordt er gegooid met ballen, getrapt tegen ballen en
gespeeld met ballen. Kortom “knallen met ballen” dus!
Een kleine greep uit het aanbod: honkbal, voetbal, hockey,
poulball, dynamic tennis en …

Donderdag 1 juli 2021 +
vrijdag 2 juli 2021
Leeftijd :
Uren :
Plaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :

vanaf 6 jaar
(min. geboortejaar 2014)
9.30 u tot 16.00 u
sportcomplex Het Veld
20 euro (inwoner)
30 euro (niet-inwoner)
45 deelnemers
zakgeld
sportschoenen voor binnen (met
kleurvaste zolen) en buiten
picknick
drankje + koek/fruit

Kleuterfestijn
Een kleuterfestijn dat 2 dagen duurt! Wat kan er nog leuker zijn?!
De sporthal wordt elke dag omgetoverd tot een kleuterparadijs
met wesco-materiaal, springkastelen, kleuterfietsjes, klimeiland,
parachute en nog veel meer leuks. Meedoen en komen ravotten is
de boodschap!

Donderdag 1 juli 2021 tot
vrijdag 2 juli 2021
Leeftijd :
Uren :
Plaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :

kleuters geboren in 2015, 2016 en
2017
9.30 u tot 12.00 u
sportcomplex Het Veld
10 euro (inwoner)
15 euro (niet-inwoner)
45 deelnemers
zakgeld
sportschoenen voor binnen (met
kleurvaste zolen) en buiten
drankje + koek/fruit
reservekledij

Danskamp
Gooi je dansbenen maar al los want we swingen en shaken er deze
week op los! Verschillende dansstijlen komen aan bod dus een
echte aanrader voor de dansfanaten.

Maandag 5 juli 2021 tot
vrijdag 9 juli 2021
Leeftijd :
Uren :
Plaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :

10 tot 14 jaar
(min. geboortejaar 2011)
9.00 u tot 12.00 u
sportcomplex Het Veld (danszaal)
50 euro (inwoner)
75 euro (niet-inwoner)
15 deelnemers
sportschoenen voor binnen (met
kleurvaste zolen) en buiten
drankje + koek/fruit

Padel-omnisportkamp
Tijdens deze 5 dagen worden padel en omnisportactiviteiten
gecombineerd. Een ganse dag sport- en spelplezier dus!

Maandag 5 juli 2021 tot
vrijdag 9 juli 2021
Leeftijd :
Uren :
Plaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :

vanaf 10 jaar
(min. geboortejaar 2011)
9.30 u tot 16.00 u
sportcomplex Het Veld
75 euro (inwoner)
110 euro (niet-inwoner)
24 deelnemers
drankje + koek/fruit
eventueel padelracket
zakgeld
sportschoenen voor binnen (met
kleurvaste zolen) en buiten
picknick

Paardenkamp
De ganse week slaan we onze tenten op in manège De Heide voor
niks anders dan paardenplezier. We verzorgen de paarden, kuisen
de stallen en uiteraard gaan we ook paardrijden. De rest van de
dag wordt gevuld met crea-activiteiten en spelletjes en dit
allemaal in het thema ‘paarden’. Een echte aanrader dus voor
paardenliefhebbers!

Maandag 5 juli 2021 tot
vrijdag 9 juli 2021
Leeftijd :
Uren :
Verzamelplaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :

Opmerking :

vanaf 7 jaar
(min. geboortejaar 2014)
9.30 u tot 16.00 u
Manège De Heide,
Boskant 41 in Pulderbos
100 euro (inwoner)
150 euro (niet-inwoner)
20 deelnemers
helm, jogging + regenlaarzen, picknick,
koek/fruit + drankje, eventueel zakgeld,
zeker geen korte broeken voor het paardrijden
Voor en na deze activiteit
kunnen wij geen opvang voorzien!

Zeemeerminnenkamp
Altijd al in de staart van een zeemeermin willen kruipen? Deze
week transformeer jij van kop tot teen in dit sierlijke wezen. De
hele week lang zak je af naar het zwembad. Hier staat een
professionele lesgeefster op je te wachten om je alle kneepjes van
het zeemeerminnenzwemmen te leren. Voor je het weet duik je
stijlvol in het water terwijl je staart elegant door het water slaat
en je haren zwierig meegolven.

Maandag 5 juli 2021 tot
vrijdag 9 juli 2021
Leeftijd :
Uren :
Verzamelplaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :
Opmerking :

8 tot 12 jaar
(min. geboortejaar 2013)
10.00 u tot 12.00 u
zwembad Pulderbos,
Reebergenlaan 4 in Pulderbos
50 euro (inwoner)
75 euro (niet-inwoner)
15 deelnemers
zwemgerief
Voor en na deze activiteit
kunnen wij geen opvang voorzien!
Voor deze activiteit heb je een
zwemdiploma van min. 25m nodig
en moet je onder water durven
zwemmen.

Piratenkamp
Schip ahoi, alle piraatjes worden op de Spotvogel verwacht, het
schip van kapitein Grabbel. Samen gaan we 3 dagen op stap met
de piraten en we knutselen en spelen in het piratenthema.

Woensdag 14 juli 2021 tot
Vrijdag 16 juli 2021
Leeftijd :
Uren :
Plaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :

Opmerking :

kleuters geboren in 2015, 2016 en 2017
9.30 u tot 12.00 u
sportcomplex Het Veld
15 euro (inwoner)
25 euro (niet-inwoner)
40 deelnemers
drankje + koek/fruit
sportschoenen voor binnen (met kleurvaste zolen) en buiten
oud t-shirt
reservekledij
je mag verkleed komen!

Grabbelkamp
Dit kamp is een mix van sport en spel, knutselen en kokkerellen.
Een aanrader voor onze kids die eigenlijk alles leuk vinden!

Dinsdag 13 juli 2021 tot
vrijdag 16 juli 2021
Leeftijd :
Uren :
Plaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :

vanaf 6 jaar
(min. geboortejaar 2014)
9.30 u tot 16.00 u
sportcomplex Het Veld
40 euro (inwoner)
60 euro (niet-inwoner)
45 deelnemers
zakgeld
sportschoenen voor binnen (met
kleurvaste zolen) en buiten
picknick, drankjes + koek/fruit
lege doos, hamer en 2 effen
t-shirts

Omnisportkamp
Deze week vullen we met een brede waaier aan sport- en
spelactiviteiten. Op het einde van dit kamp zal je zeker al je
spieren bewogen hebben en moe maar voldaan naar huis keren.
Een kleine greep uit het aanbod: honkbal, voetbal, hockey,
poulball,
dynamic
tennis,
badminton,
bewegende
gezelschapsspelen, laserguns bosspel, padel, Lü speelwand en …

Maandag 19 juli 2021 tot
vrijdag 23 juli 2021
Leeftijd :
Uren :
Plaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :

Opmerking :

vanaf 6 jaar
(min. geboortejaar 2014)
9.30 u tot 16.00 u
sportcomplex Het Veld
40 euro (inwoner)
60 euro (niet-inwoner)
45 deelnemers
zakgeld
sportschoenen voor binnen (met kleurvaste
zolen) en buiten
picknick
drankje + koek/fruit
Op woensdag 21/7 is er geen activiteit!

Sprookjeskamp
Prinsen en prinsessen, heksen en feeën, reuzen en kabouters … Er
is maar één plek waar je ze allemaal vindt … Ga jij mee op pad in
de sprookjeswereld? De goede feeën nemen je mee op avontuur in
sprookjesland. Terwijl je van het ene sprookje in het andere
tuimelt, speel je de leukste sprookjesspelletjes en knutsel je in
het sprookjesthema.

Maandag 19 juli 2021 tot
donderdag 22 juli 2021
Leeftijd :
Uren :
Plaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :

Opmerking :

kleuters geboren in 2015, 2016 en 2017
9.30 u tot 12.00 u
sportcomplex Het Veld
15 euro (inwoner)
25 euro (niet-inwoner)
40 deelnemers
drankje + koek/fruit
sportschoenen voor binnen (met kleurvaste zolen) en buiten
reservekledij
je mag verkleed komen!
Op woensdag 21/7 is er geen activiteit!

Fashionkamp
Is ‘wat trek ik aan vandaag?’ het eerste dat je ‘s ochtends denkt?
Vertelt jouw kleerkast wie je bent, en wil je graag anderen
inspireren met jouw kijk op mode? Dan is ons Fashion-kamp
absoluut iets voor jou! Samen met andere fashionista’s stamp je je
eigen modelabel uit de grond aan de hand van duurzaam en
ecologisch materiaal

Maandag 19 juli 2021 tot
vrijdag 23 juli 2021
Leeftijd :
Uren :
Plaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :
Opmerking :

12 tot 18 jaar
(vanaf geboortejaar 2009 en ouder)
9.00 u tot 16.00 u
sportcomplex Het Veld
135 euro (inwoner)
200 euro (niet-inwoner)
20 deelnemers
zakgeld + picknick
drankje + koek/fruit
kledij die je wil vermaken + stukken stof
Op woensdag 21/7 is er geen activiteit!

Creakamp
Alle creatieve zielen en kids met knutselvingers kunnen tijdens dit
creakamp hun hartje ophalen. We knippen, plakken, kleuren,
knutselen en frutselen erop los!

Maandag 26 juli 2021 tot
woensdag 28 juli 2021
Leeftijd :
Uren :
Plaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :

vanaf 6 jaar
(min. geboortejaar 2014)
9.30 u tot 12.00 u
knutsellokaal
15 euro (inwoner)
25 euro (niet-inwoner)
20 deelnemers
drankje + koek/fruit
2 effen t-shirts, hamer

Olympische Spelen
De Olympische Spelen in Zandhoven zullen minstens even leuk zijn
als die in Tokio! Want wij gaan 3 dagen de Olympische vlam laten
branden met o.a. honkbal, bewegende gezelschapsspelen, hockey,
estafetten, bosspel, kubb, laserguns bosspel en nog veel meer
sportplezier!

Dinsdag 27 juli 2021 tot
donderdag 29 juli 2021
Leeftijd :
Uren :
Plaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :

vanaf 6 jaar
(min. geboortejaar 2014)
9.30 u tot 16.00 u
sportcomplex Het Veld
30 euro (inwoner)
45 euro (niet-inwoner)
45 deelnemers
zakgeld
sportschoenen voor binnen (met
kleurvaste zolen) en buiten
picknick
drankje + koek/fruit

Musicalstage
Deze week wordt gevuld met dans, drama en zang. Tijdens het
dansgedeelte leer je omgaan met je lichaam en leer je dansjes op
bekende musicalliedjes. Drama is acteren en zang spreekt voor
zich. Echt de moeite en dit alles onder begeleiding van
professionals!

Maandag 2 augustus 2021 tot
vrijdag 6 augustus 2021
Leeftijd :
Uren :
Plaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :

vanaf 8 jaar
9.15 u tot 16.00 u
sportcomplex Het Veld
75 euro (inwoner)
115 euro (niet-inwoner)
40 deelnemers
sportschoenen voor binnen
(met kleurvaste zolen) en buiten
picknick + zakgeld
drankjes + koek/fruit

Superhelden
Zandhoven is super veilig deze week want de superhelden strijken
neer in onze gemeente. Een kamp vol superheldenpret!

Maandag 2 augustus 2021 tot
woensdag 4 augustus 2021
Leeftijd :
Uren :
Plaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :

Opmerking :

kleuters geboren in 2015, 2016 en 2017
9.30 u tot 12.00 u
sportcomplex Het Veld
15 euro (inwoner)
25 euro (niet-inwoner)
40 deelnemers
drankje + koek/fruit
sportschoenen voor binnen (met kleurvaste zolen) en buiten
reservekledij
je mag verkleed komen!

Boerderijkamp
Op Doe-mee-boerderij ’t Groenhof steken we de handen uit de
mouwen en helpen bij de verzorging van de dieren. Maar op het
programma staan ook nog heel wat andere leuke activiteiten en
natuurlijk heel veel boerderijpret. Een ganse week plezier dus
voor alle dieren- en boerderijliefhebbers.

Maandag 2 augustus 2021 tot
vrijdag 6 augustus 2021
Leeftijd :
Verzamelplaats :
Uren :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :
Opmerking :

6 tot 12 jaar
Doe-mee-boerderij ’t Groenhof
Cauwenberglei 46 - Pulle
elke dag van 9.00 u tot 17.00 u
115 euro (inwoner)
150 euro (niet-inwoner)
42 deelnemers
speel- en reservekledij, zwemgerief, handdoek, laarzen bij slecht
weer, elke dag picknick + zakgeld
Voor en na deze activiteit kunnen
wij geen opvang voorzien!

Sportkamp Hoge Rielen
Reeds vele jaren trekken we op internaatssportkamp naar domein
de Hoge Rielen. Ook in 2021 trekken we voor 9 dagen naar de
bosrijke omgeving van Kasterlee. Ben jij nog op zoek naar een
avontuurlijke en sportieve vakantie schrijf je dan zeker in! Wat
staat er op het programma: balsporten, atletiek, triatlon,
oriëntatieloop, spel zonder grenzen, gezelschapsspelen en om af
te sluiten een spetterende fuif.

Woensdag 4 augustus 2021 tot
donderdag 12 augustus 2021
Leeftijd :
Plaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :

vanaf geboortejaar 2011
Domein De Hoge Rielen
315 euro (1ste kind) – 300 euro (2de kind) –
280 euro (3de kind)
40 deelnemers
alle concrete info volgt per brief

Cowboys en indianen
“Kom pak je lasso maar, zo vangen cowboys indianen.” De
cowboys en indianen nemen het tegen elkaar op, maar ze kunnen
nog wel wat versterking gebruiken. Laat jij de cowboy of indiaan
in je los? En kom je meedoen met ons met tal van leuke spelletjes
en knutselactiviteiten?

Maandag 9 augustus 2021 tot
woensdag 11 augustus 2021
Leeftijd :
Uren :
Plaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :

Opmerking :

kleuters geboren in 2015, 2016 en 2017
9.30 u tot 12.00 u
sportcomplex Het Veld
15 euro (inwoner)
25 euro (niet-inwoner)
40 deelnemers
drankje + koek/fruit
sportschoenen voor binnen (met kleurvaste zolen) en buiten
reservekledij
je mag verkleed komen!

Circusinitiatie
Hang jij graag de clown uit thuis? Wel, dan kan je tijdens deze
circusweek echt jezelf zijn. Verschillende circustechnieken
worden aangeleerd o.a. jongleren, diabolo, bordjes draaien,
ballopen, rolla-bolla, flowersticks, éénwielers, steltlopen,
pedalo’s, …

Maandag 9 augustus 2021 tot
vrijdag 13 augustus 2021
Leeftijd :
Uren :
Plaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :

vanaf 9 jaar
9.30 u tot 16.00 u
turnzaal
75 euro (inwoner)
115 euro (niet-inwoner)
16 deelnemers
picknick + drankje
sportieve kledij
koek/fruit + drankje

Zeemeerminnenkamp
Altijd al in de staart van een zeemeermin willen kruipen? Deze
week transformeer jij van kop tot teen in dit sierlijke wezen. De
hele week lang zak je af naar het zwembad. Hier staat een
professionele lesgeefster op je te wachten om je alle kneepjes van
het zeemeerminnenzwemmen te leren. Voor je het weet duik je
stijlvol in het water terwijl je staart elegant door het water slaat
en je haren zwierig meegolven.

Maandag 9 augustus 2021 tot
vrijdag 13 augustus 2021
Leeftijd :
Uren :
Verzamelplaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :
Opmerking :

8 tot 12 jaar
(min. geboortejaar 2013)
10.00 u tot 12.00 u
zwembad Pulderbos,
Reebergenlaan 4 in Pulderbos
50 euro (inwoner)
75 euro (niet-inwoner)
15 deelnemers
zwemgerief
Voor en na deze activiteit
kunnen wij geen opvang voorzien!
Voor deze activiteit heb je een
zwemdiploma van min. 25m nodig
en moet je onder water durven
zwemmen.

Padelstage
Ken jij padel al? Padel is een racketsport die ingrediënten uit
tennis en squash combineert. Maar padel is vooral een leuke sport
voor jong en oud! Deze week kunnen de jongeren de kneepjes van
het padellen leren gedurende 5 halve dagen.

Maandag 16 augustus 2021 tot
vrijdag 20 augustus 2021
Leeftijd :
Uren :
Plaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :

vanaf 10 jaar
keuze uit:
 9.00 u tot 11.30 u
 13.30 u tot 16.00 u
sportcomplex Het Veld
50 euro (inwoner)
75 euro (niet-inwoner)
2 x 8 deelnemers
drankje + koek/fruit
eventueel padelracket

Boerderijkamp kleuters
Op Doe-mee-boerderij ’t Groenhof steken we de handen uit de
mouwen en helpen bij de verzorging van de dieren. Maar op het
programma staan ook nog heel wat andere leuke activiteiten en
natuurlijk heel veel boerderijpret. Drie dagen plezier dus voor alle
dieren- en boerderijliefhebbers.

Dinsdag 17 augustus 2021 tot
donderdag 19 augustus 2021
Leeftijd :
Verzamelplaats :
Uren :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :
Opmerking :

geboren in 2015 en 2016
Doe-mee-boerderij ’t Groenhof
Cauwenberglei 46 - Pulle
elke dag van 9.00 u tot 17.00 u
75 euro (inwoner)
115 euro (niet-inwoner)
42 deelnemers
speel- en reservekledij, zwemgerief, handdoek, laarzen bij slecht
weer, elke dag picknick + zakgeld
Voor en na deze activiteit kunnen
wij geen opvang voorzien!

Skateboardkamp
Heb je nog nooit op een skateboard gestaan of ben je een ervaren
skater die nog wat tips wil? Iedereen is welkom om iets bij te leren
op een ongedwongen, niet-schoolse manier en aangepast aan je
niveau. Samen skaten met “the big smile”!

Woensdag 18 augustus 2021 tot
vrijdag 20 augustus 2021
Leeftijd :
Uren :
Plaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :

vanaf 8 jaar
9.00 u tot 12.00 u
loods aan gemeentemagazijn
50 euro (inwoner)
75 euro (niet-inwoner)
25 deelnemers
eventueel skateboard en
beschermingsmateriaal + helm
drankje + koek/fruit

Paardenkamp
De ganse week slaan we onze tenten op in manège De Heide voor
een ganse dag paardenplezier. We verzorgen de paarden, kuisen
de stallen en uiteraard gaan we ook paardrijden. De rest van de
dag wordt gevuld met crea-activiteiten en spelletjes en dit
allemaal in het thema ‘paarden’. Een echte aanrader dus voor
paardenliefhebbers!

Maandag 23 augustus 2021 tot
vrijdag 27 augustus 2021
Leeftijd :
Uren :
Verzamelplaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :

Opmerking :

vanaf 7 jaar
(min. geboortejaar 2014)
9.30 u tot 16.00 u
Manège De Heide,
Boskant 41 in Pulderbos
100 euro (inwoner)
150 euro (niet-inwoner)
20 deelnemers
helm, jogging + regenlaarzen, picknick,
koek/fruit + drankje, eventueel zakgeld,
zeker geen korte broeken voor het paardrijden
Voor en na deze activiteit
kunnen wij geen opvang voorzien!

Gamingkamp
Ben je gebeten door de gaming-microbe? En barst je van de ideeën
om je eigen droomgame te ontwikkelen? Samen met andere jonge
gamers ga je de uitdaging aan tijdens het gamingkamp.

Maandag 23 augustus 2021 tot
vrijdag 27 augustus 2021
Leeftijd :
Uren :
Plaats :
Prijs :
Max. :
Meebrengen :

12 tot 18 jaar
(vanaf geboortejaar 2009 en ouder)
9.00 u tot 16.00 u
sportcomplex Het Veld
135 euro (inwoner)
200 euro (niet-inwoner)
20 deelnemers
zakgeld
picknick
drankje + koek/fruit
laptop

