paas- en
zomerkampen
lummen 2019

Onze kampen staan voor aangename ontspannen weken, rond sport en spel, crea, educatieve of
andere thema’s. Sportykampen zijn er voor alle kinderen en jongeren van 3 tot 16 jaar.
IN DEZE BROCHURE VIND JE ALLE INFORMATIE OVER KAMPEN TIJDENS DE
PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2019 TE LUMMEN EN ONZE INTERNE KAMPEN.
VEEL LEESPLEZIER!

Op kamp met Sporty
UURREGELING EXTERNE KAMPEN:

Kleuterkampen: 9u tot 12u.
Andere kampen: 9u tot 16u (tenzij anders vermeld).
Opvang kleuterkampen: 8u tot 9u en van 12u tot 13u.
Opvang andere kampen: 8u tot 9u en van 16u tot 17u.

Begeleiding

Gebeurt steeds door pedagogisch en didactisch
geschoolde lesgevers, met hun eigen specialisatie.
Voor de specifiekere kampen wordt dit team
aangevuld met monitoren die zich in die vaardigheden
specialiseerden.

MEE TE BRENGEN:

WIE IS WIE:

Voor al onze externe kampen sportieve of makkelijke
kleding. Vergeet geen koekje, drankje, stukje fruit,
... voor tijdens de pauzes en voor ‘s middags een
lunchpakket. Indien je iets specifieks nodig hebt, staat
dit in deze folder vermeld of krijgt u voor aanvang van
het kamp een extra brief toegestuurd.

Op elke kamplocatie is er steeds een kampverantwoordelijke aanwezig, waar je met al je vragen,
suggesties, opmerkingen,... terecht kan. De kampverantwoordelijke draagt steeds een zwarte T-shirt.
De andere lesgevers zijn herkenbaar door een gele
T-shirt (lesgevers kleuterkampen) of een blauwe
T-shirt (lesgevers kampen +6 jaar).

EERSTE KAMPDAG:

De eerste ochtend van een kamp moet er veel gebeuren!
Daarom vragen we iedereen ten laatste aanwezig te
zijn om 8.45u.
TOONMOMENT:

Bij sommige kampen wordt er op vrijdagnamiddag
een toonmoment voorzien. Hierop zijn alle ouders,
grootouders, broers, zussen,... om 15.45u van harte
welkom! Bij de kleuterkampen is dit om 11.45u.

Waar?

Basisschool Domino Genenbos
Genenbosstraat 82
3560 Lummen

Materiaal

Sporty Creactief vzw beschikt over heel veel sporten themamateriaal. Het gebruik hiervan is uiteraard
in de kampprijs inbegerepen. De eventuele hogere
kostprijs van de themakampen zit vooral in de aankoop
van niet-herbruikbaar materiaal en/of huur onkosten,
uitstappen en busvervoer.

Verloren voorwerpen

Sporty Creactief vzw is niet verantwoordelijk voor
verlies en/of beschadiging van eigen materiaal, kledij,
geld en waardevolle voorwerpen.
Na de vakantie kan u de verloren voorwerpen
terugvinden op het
secretariaat. De verloren
voorwerpen worden gedurende 5 weken bijgehouden.
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PRAKTISCHE INFO
Online inschrijven

U kan via onze website een account voor uw
familie aanmaken. Via uw account kan u inschrijven
voor de Sportykampen en wordt u op de hoogte
gehouden van uw ingeschreven activiteiten, belangrijke berichten,... . Meer info: WWW.SPORTYVZW.BE

Betaling

Als u online inschrijft, ontvangt u via mail een
betalingsformulier. We vragen om dit binnen de 2
weken te betalen.

Verantwoordelijkheid

Bij
inschrijving
geven
de
ouders
aan
Sporty
Creactief
vzw
de
toelating
om:
• Bij een gebeurlijk ongeval of ziekte, medische bijstand
in te roepen. Specifieke medische problemen, vb.
allergische reacties op medicijnen,... dienen steeds aan
ons meegedeeld te worden. Dit uiterlijk op de eerste
ochtend voor de aanvang van het kamp!
• Foto’s van hun kinderen, genomen tijdens onze
activiteiten, te publiceren. Gelieve te vermelden indien
u dit niet wenst.
Geen enkel kind mag de kamplocatie alleen verlaten.
Indien uw zoon of dochter alleen naar huis mag,
vragen we om een schriftelijke toelating mee te geven
met uw kind.

Verzekering

In de toetreding tot Sporty Creactief vzw zit
automatisch een verzekering lichamelijke ongevallen
en burgerlijke aansprakelijkheid vervat. Deze
verzekering geldt voor al onze activiteiten, dus ook
voor de kampen.

Fiscaal Attest

De kampen zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen van 3
tot 12 jaar. De aftrek van de kosten voor vakantieopvang
is begrensd tot €11,20 per opvangdag en per kind.
OPGEPAST!

U verkrijgt uw fiscale attesten van 2019, begin 2020
per post!

Lidgeld

Wie nog geen lid is, wordt het automatisch bij z’n eerste
inschrijving. De bijdrage hiervoor bedraagt €12 voor
het eerste kind van een gezin en €8 voor de volgende
kinderen. Inclusief verzekering lichamelijke ongevallen
op schooljaarbasis (van 01/09-31/08).

Annulatie
MET MEDISCH ATTEST

Niet aanwezige dagen (minimaal 3 dagen afwezig zijn)
worden terugbetaald min 25% administratiekosten.
ZONDER MEDISCH ATTEST

- Tot 3 weken voor het kamp: volledige
terugbetaling min 25% administratiekosten.
- Minder dan 3 weken voor het kamp: geen
terugbetaling.

NOODGEVALLEN
Tijdens

de

schoolvakanties

is

het

Sporty

secretariaat gesloten. Indien u ons voor dringende
gevallen wil bereiken, kan u ons bellen:
0494/17.26.18
Voor niet dringende zaken kan u een mail sturen
naar kampen@sportyvzw.be. Wij proberen deze
mails zo snel mogelijk te beantwoorden.
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PASEN WEEK 2
15 APRIL TOT EN MET 19 APRIL
LOCATIE
Basisschool
Genenbos
Lummen

CODE PER GEBOORTEJAAR

KAMP

‘16*-’13

De wondere kabouterwereld

‘12-’11

‘10-’07

PA66

Legoweek

PA67

P68

€

INFO

64

p. 5

95

p. 6

€

INFO

66

p. 5

109

p. 6

€

INFO

63

p. 5

129

p. 6

* OPGELET! Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

ZOMER WEEK 1
1 juli tot en met 5 juli
LOCATIE
Basisschool
Genenbos
Lummen

CODE PER GEBOORTEJAAR

KAMP

‘16*-’13

Holderdebolder

‘12-’11

‘10-’07

ZO46

Showtime

ZO47

ZO48

* OPGELET! Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

ZOMER WEEK 2
8 juli tot en met 12 juli
LOCATIE
Basisschool
Genenbos
Lummen

KAMP
Sprookjesland
Appventure

* OPGELET! Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.
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CODE PER GEBOORTEJAAR
‘16*-’13

‘12-’11

‘10-’07

ZO95
ZO96

ZO97

De wondere kabouterwereld

Ben je ooit al eens in een echt kabouterdorp geweest?
Nee? Dan moet je deze week zeker eens langskomen.
We gaan op zoek naar echte kabouters. Zitten ze in het
bos, in de wei of leven ze bij de mensen thuis? Bestaan
er boskabouters en stadskabouters? Wat is het verschil
tussen beide? We zullen het allemaal ontdekken tijdens
deze week. We knutselen, zingen, spelen, sporten, ...
om hopelijk een echte kabouter tegen het lijf te lopen.
Afgewisseld met sport en spel.

Holderdebolder

Kruipt, springt, klimt, klautert je kleuter graag? Dan
wordt deze week zeker een leuke ervaring! Je kleuter
zal zich kunnen uitleven, rent zich rot en krijgt elke
dag een ander bewegingsparcours aangeboden. Die
parcours worden gemaakt uit Wescoblokken. Dat zijn
schuimrubberen figuren in allerlei vormen en kleuren,
speciaal ontworpen voor kleuters. De kleuters gaan
ook elke dag springen op de Sportyspringkastelen.
Pret verzekerd! Afgewisseld met sport en spel.

LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

LUMMEN

PASEN 2

2016* - 2013

LUMMEN

ZOMER 1

2016* - 2013

Sprookjesland

Elke dag komt er een sprookjesfiguur op
bezoek. Sneeuwwitje neemt ons mee naar het
peperkoekenhuisje, samen met de Drie Biggetjes
maken we een huisje, Roodkapje loopt door het bos
en met Klein Duimpje zien we alles groots! Uiteraard
mag het sprookjesbal op het einde van de week niet
ontbreken! Een creactief kamp waar de kleuters
zullen sporten, spelen en knutselen rond het thema
“sprookjes”. Afgewisseld met sport en spel.
LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

LUMMEN

ZOMER 2

2016* - 2013
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Appventure

Een hele week gaan onze begeleiders met jouw groep
aan de slag op de tablet. We starten met de basis,
zodat iedereen op hetzelfde niveau kan beginnen! We
leren eerst om correct te verbinden met het internet
en instellingen te wijzigen. Daarna leren we de (video)
camera te gebruiken en downloaden we de leukste
apps! Spelenderwijs leren we samen die apps kennen.
Wat dacht je van monsters boetseren, tekenen en
foto’s bewerken? We spelen supercoole games en
steken zelfs een animatiefilm in elkaar! Afgewisseld
met sport en spel. I.s.m. Mediaraven

Een week waarin de kinderen zich volledig mogen
laten gaan met duizenden legoblokken in alle kleuren.
Er zullen tientallen bouwplaten zijn waarop de kinderen
allerlei monumenten, dieren, huizen, ... zullen bouwen.
We maken zelfs levensgrote bouwwerken met wel
5000 legoblokjes. Wie bouwt er het snelst en wie
het mooist? Een week voor creatieve bouwers in
samenwerking met LEGO. Afgewisseld met sport en
spel.

LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

LUMMEN

ZOMER 2

2012 - 2007

LUMMEN

PASEN 2

2012 - 2007

Showtime

Zet je schrap! Deze week zit vol acrobatentoeren,
circustechnieken en goocheltrucs. We werken samen
aan een grote show. We staan op onze kop, iemand
kruipt erbovenop… waauw een menselijke piramide!
Jongleren, bordjes laten draaien op een stok, op
een bal lopen,… . Blink je goochelstaf maar op voor
wanneer de echte goochelaar langs komt! Dames en
heren, appelen en peren, boeren en boerinnen, de
show gaat beginnen! Afgewisseld met sport en spel.
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Legoweek

LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

LUMMEN

ZOMER 1

2012 - 2007

INTERNE KAMPEN
PERIODE

LOCATIE

Wenduine
Zomer 1
‘t Bakkershof
Merelbeke

KAMP
Surfkamp aan zee

‘12-’11
IK1

IK1*
IK2*

IK2*

€

INFO

389

p. 9

509

p. 8

IK3

Ik3

366

p. 9

IK4

288

p. 8

IK5

IK5

429

p. 11

199

p. 11

399

p. 10

505

p. 10

389

p. 11

IK6*

Surf- en skatekamp aan zee

IK7*

Pony- en surfkamp aan zee
IK9*

IK6

IK7*
IK8*

Surfkamp aan zee

‘T Kasteeltje
Wijgmaal

‘04-’03

IK4

Terhills park Kickx experience 3daagse in
Maasmechelen Limburg

Wenduine

‘05-’05

Koken op de boerderij

Zomer 7

Zomer 9

‘10-’07

Ponyrijden op de boerderij

Beekse Bergen Safarikamp

Wenduine

‘16-’13

Wakeboard- en surfkamp

Zomer 3

Zomer 8

CODE PER GEBOORTEJAAR

IK8

IK9*

Wind- en waterfun

IK10*

IK10

425

p. 11

Pony- en surfkamp aan zee

IK11*

IK11

505

p. 10

276

p. 9

299

p. 9

Missie Avontuur

IK12

Now or never, adventure

IK13

* OPGELET SPECIFIEKE LEEFTIJDEN!
Surfkamp aan zee: geboortejaar 2012 - 2009 (week 1)

Koken op de boerderij: geboortejaar 2012 - 2009

Surfkamp aan zee: geboortejaar 2009 - 2006 (week 9)

Surf- en skatekamp: geboortejaar 2009 - 2006

Wakeboard- en surfkamp aan zee: geboortejaar 2009 - 2006

Pony- en surfkamp aan zee: geboortejaar 2006 - 2003

Pony op de boerderij: geboortejaar 2012 - 2007

Wind- en waterfun: geboortejaar 2006 - 2003

‘t Kasteeltje Wijgmaal
Remylaan 13, 3018 Wijgmaal

Safaripark De Beekse Bergen
Beekse Bergen 1, 5081 NJ Hilvarenbeek
Nederland

Surfing Elephant Beach
Ter Bieststraat 22, 8420 Wenduine

Terhills park Maasmechelen

Camping Salamander, Joseph Smeetslaan 280,
3630 Maasmechelen

Kinderboerderij ‘t Bakkershof
Kastijdestraat 15, 9820 Makkegem
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Kickx experience 3daagse in Limburg
Niet bang om je grenzen te verleggen? Niet bang
om ski’s aan je voeten te trekken en je op water te
begeven? Slapen in een tent en leven op een camping
zit je in het bloed? In deze driedaagse ga je waterskiën
of wakeboarden in het Terhills Cablepark, vlotten
bouwen, kajakken op de Maas en tal van andere toffe
activiteiten. Ben je een waterrat en ga je nieuwe
uitdagingen niet uit de weg? Dan is deze driedaagse
zeker iets voor jou! I.s.m. Terhills Cablepark
We verwachten jullie maandag 12/08 om 7u45 aan het
Sporty kantoor, waar we vertrekken met het openbaar
vervoer. Woensdag 14/08 komen we hier terug aan
rond 17u30.
LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

MAASMECHELEN

ZOMER 7

2007 - 2003

8 8

Koken op de boerderij

Een week tussen potten en pannen op de boerderij.
Wij verzorgen de dieren en melken de geiten. We
maken zelf brood en pizza en bezoeken de imker.
Kortom een fantastische week met dieren en lekker
koken!
We verwachten jullie op zondag 30/06 om 15u aan het
sportcomplex te Kessel-Lo. Van hieruit vertrekt de bus
richting de boerderij. Vrijdag 5/07 brengt de bus alle
kinderen tegen 17u terug naar de sporthal van KesselLo.
LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

MERELBEKE

ZOMER 1

2012 - 2008

Missie avontuur

Een avontuurlijk kamp vol natuurpret! We spelen
een groot bosspel en maken ons eigen kamp, doen
aan kruisboogschieten, lasershooten en rafting. Als
afsluiting van de week trekken we er een hele dag op
uit en doen hindernissenparcours in Aventure parc.
Wie durft de uitdaging aan?
We verwachten jullie maandag 26/08 om 9u in ‘t
Kasteeltje. Vrijdag 31/08 om 17u mogen de mama’s en
papa’s hun avonturiers terug komen ophalen.

Now or never, adventure!

Nu of nooit! Wie durft de uitdaging aan? Muurklimmen,
boogschieten, moutainbiken, raften. Geen uitdaging
is te groot deze week. Win je met lasershooten en
vind je de weg tijdens de oriëntatieloop? Een kick van
een week waarbij een uitstap naar het Aventure parc
zeker niet mag ontbreken!
We verwachten jullie maandag 26/08 om 9u in ‘t
Kasteeltje. Vrijdag 31/08 om 17u mogen de mama’s en
papa’s hun avonturiers terug komen ophalen.

LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

WIJGMAAL

ZOMER 9

2012 - 2011

WIJGMAAL

ZOMER 9

2010 - 2007

Safarikamp
Ponyrijden op de boerderij

Iedere dag wachten de pony’s de kinderen op om
les te krijgen in kleine groepjes van gediplomeerde
lesgevers. De dieren verzorgen en eten geven, een
ritje met de huifkar, ... maken van deze week een echt
pony-boerderijkamp.
We verwachten jullie op zondag 30/06 om 15u aan het
sportcomplex te Kessel-Lo. Van hieruit vertrekt de bus
richting de boerderij. Vrijdag 5/07 brengt de bus alle
kinderen tegen 17u terug naar de sporthal van Kessel-Lo.

Altijd al gedroomd van een safari? Deze week slapen we
in een echt Afrikaans tentendorp midden in het safarikamp de Beekse Bergen. Speciaal voor jullie staan er 10
tenten met comfortabele bedden. Elke dag kunnen we
op safari! De ene dag met de bus, de andere met de boot.
Olifanten verzorgen, chimpansees voederen, een spannend avondspel tussen de dieren en nog zoveel meer! De
giraffen, neushoorns, nijlpaarden, ... wachten al op jullie!
We verwachten jullie zondag 14/07 om 14u aan het sportcomplex van Kessel-Lo. Van hieruit vertrekt de bus naar
het safaripark de Beekse Bergen. Vrijdag 19/07 brengt de
bus alle kinderen tegen 17u30 terug naar de sporthal van
Kessel-Lo.

LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

MERELBEKE

ZOMER 1

2012 - 2007

BEEKSE BERGEN (NL)

ZOMER 3

2012 - 2007
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Pony- & surfkamp aan zee

Dit kamp combineert paardrijden met water- en
strandsporten. Zo komen er verschillende activiteiten
aan bod: golfsurfen, zeeraften, longskaten,
freerunnen, teamb uildingspelen op het strand, je
volgt een graffiti workshop, beleeft een movienight
en maakt een kampvuur. Uiteraard ga je ook veel
paardrijden. Tot en met 12 jaar rij je in en rond de
manège. Vanaf 13 jaar ben je gevorderd en zal je ook
op het strand rijden. Je leert het paard verzorgen,
optuigen en omgaan met het materiaal. Super cool,
én je slaapt op het kamp in een omgebouwde bus!
Zomer 8 voor beginners/aspiranten, zomer 9 voor
half-gevorderden/gevorderden.
We verwachten jullie zondag 18/08 of 25/08 om 14u
aan het sportcomplex van Kessel-Lo. Van hieruit
vertrekt de bus naar Wenduine. Vrijdag 23/08 of 30/08
brengt de bus of het openbaar vervoer ons terug naar
de sporthal van Kessel-Lo.
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Surf- en skatekamp aan zee

Sport, fun & a fascinating way of life. Een week lang
proef je van surfen en skaten. Beginners leren - met
vallen en opstaan – hun board perfect controleren en
de echte boardmoves. Gevorderden verleggen grenzen
op verschillende skate-obstakels. In het water leren we
de kneepjes van het vak stap voor stap aan de beginners
en kunnen de gevorderden al wat verder peddelen met
de instructeur. De dagen zijn gevuld met een halve dag
surfen en een halve dag skateboarden.
Oefen je tricks op het privé minipark met boxen, rails,
quarters, een mini ramp, grote ramp én overdekte mini
ramp of show je skills tijdens een avondsessie op onze
mini skatebowl. Dit kamp belooft een geweldig coole
ervaring want ook longskaten, freerunning en een
workshop graffiti staan op het programma.
We verwachten jullie zondag 18/08 om 14u aan het
sportcomplex van Kessel-Lo. Van hieruit vertrekt de
bus naar Wenduine. Vrijdag 23/08 brengt de bus of het
openbaar vervoer ons terug naar de sporthal van Kessel-Lo.

LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

WENDUINE

ZOMER 8 EN 9

2006 - 2003

WENDUINE

ZOMER 8

2009 - 2006

Surfkamp aan zee

Deze te gekke beach-vakantie is een mix van allerlei
coole watersporten aan zee: powerkiten, raften en elke
dag maar liefst 2 uur golfsurfen. Ook skateboarden,
longskaten en een leuke middag in het aquapark staan
op het programma. We slapen in ingerichte schoolbussen
en woonwagens op een terrein met een speelweide,
trampoline, slackline en zelfs een eigen skatepark.
We verwachten jullie zondag 30/06 of 25/08 om 14u aan
het sportcomplex van Kessel-Lo. Van hieruit vertrekt de
bus naar Wenduine. Vrijdag 05/07 of 30/08 brengt de bus
of het openbaar vervoer ons terug naar de sporthal van
Kessel-Lo.
LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

WENDUINE
WENDUINE

ZOMER 1
ZOMER 9

2012 - 2009
2009 - 2006

Wakeboard- & surfkamp aan zee

Be prepared to wake! Leer deze week de tips en tricks
van het wakeboarden aan zee. We wakeboarden aan de
kabel en varen met wakeboards, straps en boots. We
doen aan golfsurfen, zeeraften en skateboarden en leven
ons een middagje uit in het aquapark. Slapen doen we in
ingerichte schoolbussen en woonwagens op een terrein
met een speelweide, trampoline, slackline en zelfs een
eigen parcourspark.
We verwachten jullie zondag 30/06 om 14u aan het
sportcomplex van Kessel-Lo. Van hieruit vertrekt de
bus naar Wenduine. Vrijdag 05/07 brengt de bus of het
openbaar vervoer ons terug naar de sporthal van Kessel-Lo.
LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

WENDUINE

ZOMER 1

2009 - 2006

Wind- en waterfun

Super combinatie kamp! Hierbij ga je 3 dagen sporten aan zee waarbij vooral surfen
aan bod komt, gecombineerd met zeeraften en enkele supertoffe skatesporten op
de dijk! Daarnaast ga je 2 dagen naar een grote plas om daar te windsurfen, zeilen en
SUP’n (Stand Up Paddle). We voorzien zelfs een Giant SUP waar je met 10 tesamen
op staat. Uiteraard doe je de coole avondactiviteiten mee zoals freerunning, graffiti
workshop en het niet te missen kampvuur op Elephant Camps! Fun!
We verwachten jullie zondag 25/08 om 14u aan het sportcomplex van Kessel-Lo. Van
hieruit vertrekt de bus naar Wenduine. Vrijdag 30/08 brengt de bus of het openbaar
vervoer ons terug naar de sporthal van Kessel-Lo.
LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

WENDUINE

ZOMER 9

2006 - 2003
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HALLO!
In deze brochure vind je de

SPORT- EN THEMAKAMPEN TE LUMMEN
en

DE INTERNE SPORTYKAMPEN
van 2019

Veel leesplezier!
Met vragen kan je terecht op ons secretariaat
E. solvaystraat 2 - Kessel-Lo
016 25 72 09
kampen@sportyvzw.be

Meer info kan je vinden op de website

WWW.SPORTYVZW.BE

