Inschrijven
Inschrijven als inwoner van Zandhoven kan vanaf maandag 17
januari 2022 om 18u online op www.zandhoven.grabbis.be en
dan inloggen met naam en geboortedatum.
De niet-Zandhovenaren kunnen vanaf woensdag 19/1/2022 om
09.00 uur 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 17/1/22 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 17/1/22 of 19/1/22
zonder probleem online kan inschrijven.
Natuurlijk kan je ook altijd op de dienst sport & jeugd terecht
voor je inschrijving.

Programma

Krokus
vakantie 2022
Dienst Sport & Jeugd- Christel Goormans
Sportcomplex Het Veld - Schildebaan 22 b - 2240 Zandhoven
T: 03-410 16 65 | E: sport@zandhoven.be

Kleuter-2-daagse
Tijdens de krokusvakantie (van 28 februari tot 4 maart
2022) 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!
Wanneer

Van maandag 28/2/22 tot en met vrijdag
4/3/22 van 09.30 tot 16.00 uur.

Prijs

€ 75 voor inwoners
€ 110 voor niet-inwoners.

Wie

Alle sportievelingen vanaf 10 jaar (vanaf
geboortejaar 2012).

Meebrengen

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.

Plaats

Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B te
Zandhoven.

Ook de kleuters kunnen hun sportschoenen aantrekken want zij
worden getrakteerd op kleuteratletiek, loopspelen, balsporten
en … Allemaal leuke activiteiten op kleutermaat dus pret
gegarandeerd.
Wanneer

Maandag 28/2/22 en dinsdag 1/3/22 van 09.30
tot 12.00 uur.

Prijs

€ 10 voor inwoners en € 15 voor niet-inwoners.

Wie

Alle kleuters geboren in 2016 en 2017.

Meebrengen

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.

Plaats

Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B te
2240 Zandhoven.

Fit & fun
3 dagen dolle sport- en spelpret. We trekken onze sportkoffers
open en toveren er de leukste sporten en spelletjes uit. Je
beleeft tijdens dit kamp dus niet enkel fun maar je gaat ook nog
eens fit naar huis!
Wanneer

Woensdag 2/3/22 tot en met vrijdag 4/3/22
van 09.30 tot 16.00 uur.

Prijs

€ 30 voor inwoners en € 45 voor niet-inwoners.

Wie

Kinderen geboren in 2013, 2014 en 2015 (1ste
tot 3de leerjaar).

Meebrengen

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,
koek/fruit + drankje voor tijdens de pauze,
eventueel zakgeld.

Plaats

Sportcomplex Het Veld – Schildebaan 22B te
Zandhoven.

