
Programma 

Krokus
vakantie 2020



Tijdens de krokusvakantie (van 24 tot 28/2/2020) staan 
er weer tal van leuke activiteiten op het programma. Snel 
lezen, inschrijven en meedoen is de boodschap!

Padelstage 

Jongeren vanaf 10 jaar leren op 5 halve dagen alles over padel. 
De stage verloopt in groepjes van maximaal 12 deelnemers. 
Keuze uit voormiddag en namiddag.

Wanneer

Prijs

Wie

Meebrengen

Plaats

Van maandag 24/02/20 tot en met vrijdag 
28/02/20 van 9.30u tot 12.00u of van 13.30u 
tot 16.00u

€ 50 voor inwoners en € 65 voor niet-inwoners

Alle sportievelingen vanaf 10 jaar (vanaf ge-
boortejaar 2010)

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

Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B te 
Zandhoven



Kleuterdriedaagse

Ook de kleuters kunnen hun sportschoenen aantrekken want zij 
worden getrakteerd op kleuteratletiek, loopspelen, balsporten en 
allerlei andere leuke spelen… Op vrijdag komen we een hele dag 
sporten en sluiten we ons kleutersportkamp af met een uitstapje 
naar Jobland.

Wanneer

Prijs

Wie

Meebrengen

Plaats

Van woensdag 26/02/20 tot en met vrijdag 
28/02/20 van 09.30 tot 12.00u. en op vrijdag 
een ganse dag van 09.30u tot 16.00u

€ 20 voor inwoners en € 30 voor niet-inwoners

Alle kleuters geboren in 2014 en 2015

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

Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B te 
2240 Zandhoven



Gekke cupcakes 

Niet iedereen is een ster in de keuken maar cupcakes bakken en 
versieren dat kan iedereen en is bovendien super leuk! Cupcakes 
zijn hip, vrolijk maar vooral heel lekker! En vandaag zijn ze ook 
nog een beetje gek!

Wanneer

Prijs

Wie

Meebrengen

Plaats

Donderdag 27/02/20 van 10u tot 12u 

€ 2 voor inwoners en € 4 voor niet-inwoners

Vanaf 8 jaar (geboortejaar 2012)

Deegrol, klopper, plastieken placemat, 
keukenmesje, een doos om je cakejes mee 
naar huis te nemen en koek/fruit + drankje 
voor tijdens de pauze

Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B te 
Zandhoven

Ben je graag trendy? Knutsel je graag en ben je creatief? Probeer 
dan zeker deze workshop uit. Door middel van verschillende 
patronen leggen we glittersteentjes op een t-shirt. Dan nog even 
strijken en op een wip en een flip ben jij helemaal HIP!

Wanneer

Prijs

Wie

Meebrengen

Plaats

Donderdag 27/02/20 van 14u tot 16u

€ 2 voor inwoners en € 4 voor niet-inwoners

Vanaf 6 jaar (geboortejaar 2013)

Drankje + koek/fruit, 2 effen t-shirts (eender 
welke kleur)

Sportcomplex Het Veld (danszaal) – 
Schildebaan 22B te Zandhoven

Hotfix t-shirts



Super lekkere cupcakes! 



Bowling

Bij Bowling Stones te Wommelgem zijn we te gast voor een 
voormiddag zalig bowlen. Voor de jongste gasten wordt de 
bowlingbaan aangepast zodat ze kunnen genieten van een stevig 
partijtje “bumperbowlen”. De anderen kunnen natuurlijk gewoon 
bowlen.

Wanneer

Prijs

Wie

Meebrengen

Plaats

Vrijdag 28/02/20 van 9.20 tot 12.30 uur

€ 7 voor inwoners en € 10 voor niet-inwoners 
Zandhoven 

Jongeren vanaf geboortejaar 2013 en ouder

Zakgeld voor een drankje

Verzamelen aan kleuterschool – Schriekweg in 
Zandhoven

Strik
e!



Pixel art

Met kleine rubberen steentjes pixelen we de mooiste 
sleutelhangers. Het enige dat je nodig hebt is fijne 
knutselhandjes en een portie geduld!

Wanneer

Prijs

Wie

Meebrengen

Plaats

Vrijdag 28/02/20 van 10u tot 12u

€ 2 voor inwoners en € 4 voor niet-inwoners

Vanaf 8 jaar (geboortejaar 2012)

Drankje + koek/fruit

Sportcomplex Het Veld (danszaal) – 
Schildebaan 22B te Zandhoven

Veel plezier tijdens 
de vakantie! 



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

Inschrijven 

Inschrijven als inwoner van Zandhoven kan vanaf maandag 20 
januari 2020 om 18u online op http://zandhoven.grabbis.be en 
dan inloggen met naam en geboortedatum. 

De niet-Zandhovenaren kunnen vanaf woensdag 22/01/2020 
om 9u inschrijven op dezelfde manier. Als je nog nooit hebt 
deelgenomen aan een vakantieactiviteit van de gemeente 
en dus nog niet in ons grabbisprogramma opgenomen bent, 
dan moet je voor 20/01/2020 alle gegevens (naam, adres, 
telefoon, geboortedatum, naam mama of papa voor fiscaal attest 
kinderopvang) doorgeven aan de Dienst sport & jeugd. Wij 
zetten je dan tijdig in het programma zodat je op 20/01/20 of 
22/01/20 zonder probleem online kan inschrijven. 

Natuurlijk kan je ook altijd op de Dienst sport & jeugd terecht 
voor je inschrijving.


