J O E P I E , - - M E T - - S P O R T Y - - O P - - K A M P !

Wie, wat en wanneer?

Tijdens alle schoolvakanties biedt Sporty kampen en themadagen aan voor alle
kinderen en jongeren van 3 tot 16 jaar. Onze kampen staan voor aangename en
ontspannen weken rond sport en spel, crea, educatieve of andere thema’s. De
doelstellingen en uurregelingen van de kampen zijn steeds aangepast aan de
leeftijdsgroep.
De 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.
Op elke kamplocatie is steeds een kampverantwoordelijke aanwezig, waar je met al je
vragen, suggesties, opmerkingen ... terecht kan. De kampverantwoordelijke draagt
steeds een zwarte Sporty T-shirt of pull. De andere lesgevers zijn herkenbaar door
een gele T-shirt (lesgevers kleuterkampen) of een blauwe T-shirt (lesgevers kampen
+6 jaar).

Inschrijven:

Heb je een leuk kamp gevonden? Schrijf je dan snel in! Het aanmaken van een online account via
www.sportyvzw.be is hiervoor noodzakelijk. Dit kan je best al op voorhand doen zodat je profiel
volledig klaar staat op de inschrijvingsdag.
INSCHRIJVEN MET ABONNEMENT
Gezinnen die een kampenabonnement hebben, krijgen voorrang. Vanaf maandag 6 januari om 11 uur
kunnen zij inschrijven via de website.
Een abonnement bestaat uit minstens 10 kampen per familie of minstens 5 kampen per kind en zijn
daarmee bedoeld voor grote gezinnen of voor kinderen die regelmatig deelnemen. Daarnaast krijg je
ook 10% korting op de basiskampprijs! Een abonnement is één schooljaar geldig. Je kan deze kopen
tot 12 januari of tot de voorraad strekt. Meer info over het abonnement vind je op www.sportyvzw.be
INSCHRIJVEN ZONDER ABONNEMENT
Gezinnen zonder kampenabonnement kunnen vanaf zondag 12 januari om 10 uur inschrijven. Daarna
kan je met jouw account steeds online inschrijven via de website.

Uurregeling kleuters:

Kleuterkampen: 9u tot 12u.
Opvang kleuterkampen: 8u tot 9u en van 12u tot 13u.
‘Grote bengels’-kampen: 9u tot 16u.
Opvang ‘grote bengels’-kampen: 8u tot 9u en van 16u tot 17u.
Grote bengels-kampen zijn kampen voor kleuters die in de 3de kleuterklas zitten
of net achter de rug hebben.
De eerste ochtend van een kamp moet er veel gebeuren! Daarom vragen we iedereen
om de eerste kampdag ten laatste aanwezig te zijn om 8.45u.

Kleuterfun in de namiddag:

Wie nog geen lid is, wordt dat automatisch bij z’n eerste inschrijving. In de toetreding tot Sporty
zit automatisch een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid vervat op
schooljaarbasis (01/09 - 31/08). Het lidgeld bedraagt €12 voor het eerste kind van een gezin en €8
vanaf het tweede kind van een gezin.

Annulatie:

Je kan tot 1 week na inschrijven zelf kosteloos annuleren via jouw online account. Vanaf 1 week na
inschrijven, kan je dit niet meer zelf. Je kan dan annuleren door telefonisch of per mail contact met
ons op te nemen.
MET MEDISCH ATTEST

Voor de kleuters die in de namiddag ook graag op kamp blijven, ontwikkelde Sporty
‘kleuterfun’. Na het kamp begeleiden de Sporty-monitoren hen naar onze kleuterklas
waar er een autohoek, winkeltje, poppenhoek, knutselhoek, boekenhoek, rusthoek,
puzzelhoek ... voor hen klaar staan. Tussen 16u en 17u mag je je kleuter daar ophalen.
Om 17u sluiten we de deuren.

Niet aanwezige dagen (minimaal 3 dagen per kamp afwezig zijn) worden terugbetaald min 25%
administratiekosten. Individuele themadagen kunnen per dag geannuleerd worden.

De kleuters die in de voormiddag deelnemen aan een kampje in de sporthal van
Kessel-Lo zijn welkom in onze speelklas in Basisschool Ter Beuke (Rerum Novarumlaan
1, 3010 Kessel-Lo). Kleuters die in de voormiddag aan een kampje in de Bosstraat
Wilsele deelnemen, spelen in de namiddag in de kleuterklas in het woonzorgcentrum
Ter Putkapelle (Bosstraat 13, 3012 Wilsele). Kleuters die in de voormiddag deelnemen
aan een kampje in de Abdijschool Vlierbeek blijven op de locatie zelf spelen.

- Minder dan 3 weken voor het kamp: geen terugbetaling.

OPGELET: wil je je kindje inschrijven voor de kleuterfun, vergeet deze optie dan niet
aan te klikken tijdens het online inschrijven!
DIT INITIATIEF WORDT GESTEUND
DOOR STAD LEUVEN.

Warme maaltijden:

Kleuters van grote bengelskampen die op kamp zijn in “DE KRING” of
“ABDIJSCHOOL VLIERBEEK” kunnen ‘s middags een warme maaltijd* verkrijgen.
Deze warme maaltijden worden verzorgd door Delimeal. OPGELET: je moet je
zoon/dochter op voorhand inschrijven voor deze warme maaltijden, dit kan via je
online account.
KOSTPRIJS: 30 euro / week
*Je kan warme maaltijden enkel boeken bij kampen met het “besteklogo”.

ZONDER MEDISCH ATTEST

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

Verantwoordelijkheid:

Bij inschrijving geven de ouders aan Sporty 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 de kinderen, genomen tijdens onze activiteiten, te publiceren. Gelieve te vermelden
indien je dit niet wenst.

Noodnummer:

Tijdens de schoolvakanties is het secretariaat gesloten. Voor DRINGENDE kamp-gerelateerde zaken
kan je ons bellen op het noodnummer:
0494 17 26 18
Voor niet-dringende zaken kan je een mail sturen. Wij proberen alle mails zo snel mogelijk te
beantwoorden.
kampen@sportyvzw.be

Meebrengen:

Voor al onze kampen draag je best makkelijke kleding. Voor de kampen met zwemmen
breng je ook een zwempak/zwembroek en handdoek mee. Vergeet geen koekje,
drankje, stukje fruit ... voor tijdens de pauzes en voor ‘s middags een lunchpakket.
Bij kleuters is reservekledij geen overbodige luxe. Indien je iets specifieks nodig hebt,
staat dit op de website en krijg je voor aanvang van het kamp een extra brief per mail
toegestuurd.

Meer info en inschrijvingen via onze website
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INSCHRIJVEN--VANAF--12--JANUARI:--10U--SPORT---EN--THEMAKAMPEN

ALLE SPORTYKAMPEN VOOR KLEUTERS TIJDENS DE PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2020
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zomervakantie - week 1

ND

€ 69

PA02 Ini mini media**

€ 99

PA03 Grote bengels: ini mini media**

€ 134

PA10 Minisportkamp met zwemmen

€ 58

PA11 Blokkenbouwdoos**

€ 64

PA12 De bouwfabriek**

€ 64

PA20 Kinderboekenhoek

€ 64

PA21 Superhelden

€ 64

PA27 De smaakvriendjes

€ 77

PA28 Grote bengels: De smaakvriendjes**

€ 134

PA29 Bewegingsland Hal 5

€ 62

PA37 Balanceren op één been

€ 62

PA42 Jumpen

€ 64

PA43 Later als ik groot ben

€ 63

PA46 Kleuren en geuren

€ 66

PA47 FC Sporty

€ 62

PA50 Reis rond de wereld

€ 66

PA53 Muzikale reis rond de wereld
ABDIJSCHOOL
VLIERBEEK

SPORTHAL
KESSEL-LO

ALLES

LTJE
OP WIE

S

BOSSTRAAT
WILSELE
HHOH
OUD-HEVERLEE
SPORTHAL
HEVERLEE

Tijdens deze
reis ontdekken
we muziek en
instrumenten uit alle
hoeken van de wereld.
We gaan aan de slag met
onze stem, maar ook met
echte muziekinstrumenten.
Samen met onze vrienden
maken we er een muzikaal feest
van! Afgewisseld met sport en
spel. I.s.m. Piejaanoo

€ 69
€ 59

PA55 Grote bengels: dierenplezier**

€ 113

PA63 Minisportkamp met zwemmen

€ 49

PA64 Sporty Danst

€ 59

PA65 Holderdebolder

€ 55

PA71 Alles op wieltjes

€ 55

PA72 Creatief met dozen

€ 55

PA77 Koken is kinderspel

€ 58

PA78 Circus Krokofant

€ 54

PA81 Minisportkamp met balsport

€ 49

ABDIJSCHOOL
VLIERBEEK

DE KRING
KESSEL-LO

Is je kleuter ook zo dol op
kliederen en kladderen? Het
is dan ook super leuk! Deze
week draait niet om het maken
van knutselwerkjes, maar wel
om het doen en ervaren: een
ijskoude sneeuwman maken in
de zomer, tekenen met het hele
lichaam, knoeien met slijm, een
ontdekkingsreis op blote voeten,
verven met waterpistolen,...
Kortom, een knotsgek kampje
voor de jongste avonturiers
van Sporty! Afgewisseld
met sport en spel.

Kleine dozen, grote dozen, vierkante en rechthoekige
dozen! Een doos is iets eenvoudigs en nuttigs, maar
weten jullie wat je nog allemaal met een doos kan doen?
We bouwen de gekste dingen met dozen, we kruipen in
dozen en denk een hele week out of the box! Een
week voor creatieve denkers en doeners!
Afgewisseld met sport en spel.

ZWEM

MEN

zomervakantie - week 2
6 juli t.e.m. 10 juli
Geboortejaren 2017* t.e.m. 2014

ZO01 Een bouwdoos vol verhalen

€ 58

ZO02 FC Sporty

€ 39

ZO03 Sprookjesland

€ 40

ZO11 Kliederen en kladderen

€ 42

ZO12 Instrumenten van het orkest

€ 54
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KESSEL-LO

EEN
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VOL VERHALEN

KLIEDEREN
EN KLADDEREN

CREATIEF MET DOZEN

P MET

BOSSTRAAT
WILSELE

** OPGELET: Grote bengels kampen voor geboortejaar 2014

MUZIKALE
REIS ROND
DE WERELD

RTKAM

Geboortejaren 2017* t.e.m. 2014

PA54 Beestige yoga

** OPGELET:
Grote bengels kampen voor geboortejaar 2014
Ini mini media voor geboortejaren 2015 - 2014
Blokkenbouwdoos voor geboortejaren 2017 - 2016
De bouwfabriek voor geboortejaren 2015 - 2014

PO
MINIS

1 juli t.e.m. 3 juli (3 dagen !)

Geboortejaren 2017* t.e.m. 2014

PA01 Kom naar dokter Dieter Doe

SUPER

KJESLA

14 april t.e.m. 17 april (4 dagen !)

Geboortejaren 2017* t.e.m. 2014
ABDIJSCHOOL
VLIERBEEK

SPROO

Vertellen, spelen en
bouwen. Aan de hand van
een verhaal ontdekken
de kinderen een materiaal
waarmee ze daarna spelend
en beeldend aan de slag
gaan. Je wordt zelf een
held of een werkman
of misschien wel een
verschrikkelijk monster?
Wie weet? Afgewisseld
met sport en spel.
I.s.m. Mister box
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DE KRAAL
HERENT
(CENTRUM)
LUMMEN
MECHELEN

ZO23 Bonjour Hugo**

€ 79

ZO24 Bas en Trompet

€ 69

ZO32 Minisportkamp met zwemmen

€ 58

ZO33 Circus Krokofant

€ 65

ZO34 Holderdebolder

€ 66

ZO42 Ik word kunstenaar

€ 66

ZO43 Balanceren op één been

€ 62

ZO48 Ridders en prinsessen

€ 66

ZO49 Bewegingsland Hal 5

€ 62

ZO66 Creatief met dozen

€ 66

ZO67 Grote Bengels: tring, tring, vroem,
vroem, tuut, tuut**

€ 93

ZO70 Mini Play Factory

€ 64

ZO71 Ini mini media**

€ 99

ZO72 Grote bengels: ini mini media**

€ 134

ZO80 Alles op wieltjes

€ 66

ZO83 Schattenjacht

€ 63

** OPGELET:
Grote bengels kampen voor geboortejaar 2014
Bonjour Hugo voor geboortejaren 2015 - 2014
Ini mini media voor geboortejaren 2015 - 2014

Een hele week leven we ons uit
op het Sporty bewegingslandschap
in Hal 5. Door te rollen, klimmen,
glijden, lopen, draaien, springen,
vangen,… ontwikkelen we tal van
motorische vaardigheden. Een
week voor actieve durvers, want
bewegen is leuk! Afgewisseld met
sport en spel.
Let op dit kamp start elke
dag in de Kring!

De kampen in Sporthal Kessel-Lo en
Sporthal Heverlee worden georganiseerd
in samenwerking met Tofsport Leuven.
Inschrijvingen via www.sportyvzw.be

* OPGELET: effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp!

Kleuterfun in De Bosstraat Wilsele

De vraag naar kleuterkampen gedurende een volledige dag is groot. Daarom ontwikkelden we de voorbije
jaren ‘kleuterfun’. We blijven de vraag krijgen naar meer kleuterfunnamiddagen. En dus kunnen we vanaf
heden ook kleuterfun aanbieden in De Bosstraat Wilsele. De kleuterfun voor kampjes in sporthal Kessel-Lo en
Abdijschool Vlierbeek zullen ook nog steeds georganiseerd worden.

Wat is kleuterfun?

Na het kamp begeleiden de Sporty-monitoren de ingeschreven kleuters naar onze kleuterklas waar er een autohoek,
winkeltje, poppenhoek, knutselhoek, boekenhoek, rusthoek, puzzelhoek, knutseltafel en sportactiviteit ... voor hen klaar
staan. Hier spelen zij naar hartenlust met de monitoren. Tussen 16u en 17u mag je je kleuter daar ophalen. Om 17u sluiten we
de deuren. OPGELET: wil je je kleuter inschrijven voor de kleuterfun, vergeet deze optie dan niet aan te klikken tijdens
het online inschrijven!

Wist je dat... je op onze website een handige kampkiezer vindt? Maak een account aan en ontdek de kampen die
we organiseren. Je kan hierbij selecteren op geboortejaar, locatie, periode, ... en je ziet steeds voor welke kampen
we nog vrije plaatsen hebben. Bekijk de website voor meer informatie en uitleg van alle kampen!
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ALLE SPORTYKAMPEN VOOR KLEUTERS TIJDENS DE PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2020
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13 juli t.e.m. 17 juli

KINDE

zomervakantie - week 4

RSPEL

22 juli t.e.m. 24 juli (3 dagen !)

Geboortejaren 2017* t.e.m. 2014
ZO86 Spelen in dromenland
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zomervakantie - week 5

SPORTHAL
KESSEL-LO

€ 66
€ 93

ZO88 Oude rommel, nieuwe dingen

€ 75

ZO95 Minisportkamp met zwemmen

€ 58

ZO96 EK voetbal

€ 62

ZO97 Talent in de tent

€ 78

ZO105 Blokkenbouwdoos**

€ 64

ZO106 De bouwfabriek**

€ 64

HHOH
OUD-HEVERLEE
SINT-JAN
LEUVEN

RDEBO

€ 125

ZO128 Op stap in de jungle

€ 63

ZO133 Superhelden

€ 64

ZO134 Ik ben een muzikantje

€ 72

ZO140 Techniekfabriek

€ 68

ZO143 Welkom op de boerderij

€ 64

ZO151 Mini Play Factory

€ 41

ABDIJSCHOOL
VLIERBEEK

SPORTHAL
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€ 45

SINT-JAN
LEUVEN

zomervakantie - week 4

LDER

20 juli t.e.m. 24 juli

ABDIJSCHOOL
VLIERBEEK
DE KRAAL
HERENT
(CENTRUM)

€ 66

ZO160 Later als ik groot ben

€ 63

ZO168 Schattenjacht

€ 63

ZO169 Grote bengels: tring, tring, vroem,
vroem, tuut, tuut**

€ 93

* OPGELET: effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp!

MINI SPLASH
Deze week wordt je kleuter
ondergedompeld in de wondere
waterwereld. We knutselen een
aquarium, leven ons uit met bellen
en houden een heuse bootrace met
zelfgemaakte bootjes. De laatste dag
nemen we een duik in het zwembad
en leggen een waterparcours af
met allerlei leuk waterspeelgoed
in het kleuterbad. Afgewisseld
met sport en spel.

ZIER

zomervakantie - week 6
3 augustus t.e.m. 7 augustus

€68

ZO173 Alles op wieltjes

€66

ZO179 Minisportkamp met zwemmen

€58

ZO180 Grote bengels: waterpret en
bellen**

€93

ZO187 Feestje bouwen

€64

ZO190 De wondere kabouterwereld

€64
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VLIERBEEK
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ZO195 Mini Play Factory

€ 64

ZO196 Op stap in de jungle

€ 63

ZO197 Grote bengels: dierenplezier**

€ 135

ZO203 Minisportkamp met zwemmen

€ 58

ZO204 Beestige yoga

€ 69

ZO216 De smaakvriendjes

€ 77

ZO217 Grote bengels: de
smaakvriendjes**

€ 134

ZO220 Kliederen en kladderen

€ 66

ZO221 Schattenjacht

€ 63

ALLES OP
WIELTJES
Grote fietsen, kleine fietsen,
loopfietsen, tweewielers, driewielers,
tandems, fietsen zonder wielen, …
te gek om het allemaal op te noemen!
We hebben het allemaal voor uw kleine
kapoen! Een hele week kunnen de
kleutertjes racen, rijden, trappen, ...
op verschillende soorten fietsjes. Ze
leren starten en stoppen, links en
rechts onderscheiden en misschien
wel enkele verkeersregels en
verkeersborden. Afgewisseld
met sport en spel.

** OPGELET: Grote bengels kampen voor geboortejaar 2014

RIDDERS EN
PRINSESSEN

ENPLE

** OPGELET: Grote bengels kampen voor geboortejaar 2014

KOKEN IS
KINDERSPEL

Kom snel! Ridder Hendrik heeft
je hulp nodig! Willen jullie samen
met hem allerlei ridderproeven,
prinsessenspelletjes en andere leuke
activiteiten doen? Dit alles om zijn
geliefde prinses te bevrijden die
opgesloten zit in een burcht. In
dit creactieve kamp knutselen
en spelen we rond het thema
“ridders en prinsessen”. Wie
komt er de prinses redden?
Afgewisseld met sport
en spel.

ZO172 Techniekfabriek

** OPGELET: Grote bengels kampen voor geboortejaar 2014

ZO159 Holderdebolder

** OPGELET:
Grote bengels kampen voor geboortejaar 2014
Blokkenbouwdoos voor geboortejaren 2017 en 2016
De bouwfabriek voor geboortejaren 2015 en 2014

: DIER

Geboortejaren 2017* t.e.m. 2014

Geboortejaren 2017* t.e.m. 2014

€ 66

ZO113 Grote bengels: Klik, klak, ...
smile! Hé dat ben ik!

€ 41

DE WAAIER
BERTEM
HOLDE

NGELS

Geboortejaren 2017* t.e.m. 2014

ZO146 Mini Splash

ZO154 Koken is kinderspel

BE
G R OT E

27 juli t.e.m. 31 juli

Geboortejaren 2017* t.e.m. 2014

ZO87 Grote bengels: waterpret en
bellen**

ZO112 Ridders en prinsessen

D

DERE
E WON

Met koksmuts op en keukenshort
aan, maken we de lekkerste
gerechten. De kleuters zullen roeren,
stoven, bakken, proeven en smullen. We
leren deze week een heleboel bij: van
handjes wassen voor het koken tot zelf
weten wat er gezond is. De laatste dag
organiseren we voor de ouders een
receptie die er ook “echt-echt”
uitziet en smaakt. Afgewisseld
met sport en spel.

BEESTIGE
YOGA

FEESTJE
BOUWEN
Toeters en bellen, kaarsjes en
bretellen, zet je feestneus maar op
en lachen geblazen. We versieren de
kerstboom, gaan op zoek naar paaseitjes,
zetten ons schoentje voor de Sint en
vieren carnaval. We wensen elkaar een
zalige kerst of een vrolijk Pasen en vieren
onze verjaardag, hip hip hip… hoera!
Onze versiering maken we zelf en dan…
mogen wij de feestvarkens zijn! Op
welk feest hoort er geen taart?
Afgewisseld met sport en
spel.

Kom en beleef een beestige
yogaweek vol rustige,
beweegmomenten. We vullen onze
week met yogadieren en beleven
sfeervolle momentjes. Aan het einde
van de dag maken we samen nog
een ‘vergeet-me-nietje’ om mee
naar huis te nemen. Afgewisseld
met sport en spel. I.s.m. een
professionele docente

Wist je dat... je op onze website een handige kampkiezer vindt? Maak een account aan en ontdek de kampen die
we organiseren. Je kan hierbij selecteren op geboortejaar, locatie, periode, ... en je ziet steeds voor welke kampen
we nog vrije plaatsen hebben. Bekijk de website voor meer informatie en uitleg van alle kampen!

De kampen in Sporthal Kessel-Lo en Sporthal Heverlee
worden georganiseerd in samenwerking met Tofsport
Leuven. Inschrijvingen via www.sportyvzw.be

W W W . S P O R T Y V Z W . B E

“Grote bengels” kampen
voor kinderen van 2014

Aan alle kleuters die de derde kleuterklas achter de rug
hebben: proficiat! Jullie gaan weldra naar de ‘grote’ school.
Alle kleuters die geboren zijn in 2014 mogen deze paasen zomervakantie meedoen aan deze kleuterkampjes voor
kleuters van 9u tot 16u.
Ini mini media

De smaakvriendjes

Dierenplezier

Tring, tring, vroem, vroem,
tuut, tuut

Waterpret en bellen

Klik, klak, ... smile!
Hé dat ben ik!

Hans en Grietje

Sporty mengelmoes

ALLE SPORTYKAMPEN VOOR KLEUTERS TIJDENS DE PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2020
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zomervakantie - week 7
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10 augustus t.e.m. 14 augustus
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zomervakantie - week 8
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€ 64

ZO226 1001 ballen en bellen

€ 64

ZO227 Grote bengels: Hans en Grietje**

€ 129

ZO235 Minisportkamp met zwemmen

€ 58

ZO236 Minidisco

€ 62

ZO237 Balanceren op één been

€ 62

ZO246 Jumpen

€ 64

ZO247 Koken is kinderspel

€ 70

ZO261 Ik word kunstenaar

€ 66

ZO262 Alles op wieltjes

€ 66

ZO267 Reis rond de wereld

€ 66

ZO272 Techniekfabriek

€ 68

KLEUR

EN EN

GEURE

Professor Proefje is op zoek
naar assistenten om samen te
experimenteren met techniek en
wetenschap. In zijn techniekfabriek leert
hij hen de kneepjes van het vak. Maar help:
onze verstrooide professor is 1000 magneten
verloren! Kan jij ze vinden? Oh, wat kan jij
zien door jouw microscoop? Kunnen we met
iedereen samen tandwielen laten bewegen?
Ook bewonderen we de kleuren om ons
heen. Een week vol experimenteren,
creëren, ontdekken en bewonderen.
Afgewisseld met sport en spel.

* OPGELET: effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp!

De kampen in Sporthal Kessel-Lo en Sporthal Heverlee
worden georganiseerd in samenwerking met Tofsport
Leuven. Inschrijvingen via www.sportyvzw.be

ZO276 Grote bengels: ini mini media**

€ 134

ZO277 Superhelden

€ 64

ZO278 Kinderboekenhoek

€ 64

ZO284 Minisportkamp met zwemmen

€ 58

ZO285 FC Sporty

€ 62

ZO286 Muziyoga

€ 84

ZO287 Grote bengels: waterpret en
bellen**

€ 93

ZO294 Kleuren en geuren

€ 66

ZO295 Circus Krokofant

€ 65

ZO300 De (w)onderwaterwereld

€ 64

ZO301 Bonjour Hugo**

€ 79

ZO316 Kriebeldiertjes

€ 64

ZO317 Woutje astronautje

€ 64

ZO320 Holderdebolder

€ 66

ZO321 Minisportkamp met gym

€ 58

DE KRAAL
HERENT
(CENTRUM)

ZO328 De wondere kabouterwereld

€ 64

DE WAAIER
BERTEM

ZO333 Ik ben een muzikantje

€ 72

DE BRON
LEUVEN

ZO338 Spelen in dromenland

€ 66

N

IERTJE

S

BOSSTRAAT
WILSELE
DE KRING
KESSEL-LO
HHOH
OUD-HEVERLEE

MINIS

TECHNIEKFABRIEK

€ 99

SPORTHAL
KESSEL-LO

ELD
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Geboortejaren 2017* t.e.m. 2014

ZO275 Ini mini media**
ABDIJSCHOOL
VLIERBEEK

** OPGELET: Grote bengels kampen voor geboortejaar 2014

Een arme houthakker heeft twee
kinderen, Hans en Grietje. Wanneer
er geen geld meer is om de kinderen
te onderhouden, stelt de stiefmoeder
voor om ze in het bos achter te laten.
Maar Hans en Grietje verdwalen... En
wat er dan gebeurt, dat zien jullie zelf:
al zingend, acterend, en dansend!
Afgewisseld met sport en spel.
I.s.m. Musicalcompagnie
Mithe

24 augustus t.e.m. 28 augustus

Geboortejaren 2017* t.e.m. 2014

ZO225 Welkom op de boerderij

HANS EN
GRIETJE

zomervakantie - week 9

N

17 augustus t.e.m. 21 augustus

Geboortejaren 2017* t.e.m. 2014
ABDIJSCHOOL
VLIERBEEK

JUMPE

UCLL
HEVERLEE

** OPGELET:
Grote bengels kampen voor geboortejaar 2014
Ini mini media voor geboortejaren 2015 - 2014
Bonjour Hugo voor geboortejaren 2015 - 2014

MUZIYOGA
Op een speelse manier
ontdekken we muziek en yoga door
spelletjes, liedjes, ademoefeningen,
bewegingsopdrachten,
improvisaties, concentratie- en
ontspanningsoefeningen, ... We werken
rond een thema dat aansluit bij de
belevingswereld van de kinderen.
Afgewisseld met sport en spel.
I.s.m. Piejaanoo

SPORTHAL
KESSEL-LO

BOSSTRAAT
WILSELE
MINID

ISCO

DE KRING
KESSEL-LO
HHOH
OUD-HEVERLEE

UCLL
HEVERLEE

ZO343 Minisportkamp met zwemmen

€ 58

ZO344 Jumpen

€ 64

ZO345 Grote bengels: Sporty
mengelmoes**

€ 93

ZO353 Sprookjesland

€ 64

ZO354 Oude rommel, nieuwe dingen

€ 75

ZO359 Hip hip Elvis

€ 69

ZO360 Bewegingsland Hal 5

€ 62

ZO373 Muzikale reis rond de wereld

€ 84

ZO378 Minidisco

€ 62

ZO379 Balanceren op één been

€ 62

ZO380 Superhelden

€ 64

** OPGELET: Grote bengels kampen voor geboortejaar 2014

INI MINI MEDIA
Samen met Scroll de Giraf
spring je naar een betoverende
mediawereld. We spelen muziek met
onze tablet en verkleden ons voor
leuke foto’s. Aan actie en beweging
dus geen gebrek. Tijdens de leuke
spelletjes vertelt Scroll ook zijn
mediawijze verhalen. Actie, beleving
en plezier staan deze week
centraal.
Afgewisseld met sport en
spel.

HIP HIP ELVIS
Je verjaardag vieren,
is meestal een feestelijke
gebeurtenis. Maar als alle gasten
die je uitnodigde één voor één
afzeggen, lijkt het feest een flop
van formaat te worden. Tot… Elvis
opduikt. Afgewisseld met sport
en spel.
I.s.m. Theater Spoor 6

Wist je dat... je op onze website een handige kampkiezer vindt? Maak een account aan en ontdek de kampen die
we organiseren. Je kan hierbij selecteren op geboortejaar, locatie, periode, ... en je ziet steeds voor welke kampen
we nog vrije plaatsen hebben. Bekijk de website voor meer informatie en uitleg van alle kampen!

W W W . S P O R T Y V Z W . B E

OUDE ROMMEL,
NIEUWE DINGEN
We kennen het allemaal. We bewaren
vanalles en verzamelen dozen vol kleine
schatten. Maar wat doen we er mee.
Aha! We maken er nieuwe dingen van.
Alle stukken en brokken die we niet meer
kunnen herstellen maken we terug tot een
nieuw geheel. Of we geven er een nieuw
leven aan. Oude rommel dat kennen we
niet. Bij ons is (of wordt) alles nieuw
en heel waardevol. Afgewisseld met
sport en spel.
I.s.m. Jonna VZW Wilsele

