Paas- en zomervakantie 2022

Kampen in lummen

JOEPIE, MET SPORTY OP KAMP!
In deze brochure vind je alle informatie over kampen in Lummen en de interne kampen
tijdens de paas- en zomervakantie 2022. Veel leesplezier!

Wie

Sportykampen zijn er voor alle kinderen en jongeren van 3 tot 16 jaar. 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 trui.
De andere lesgevers zijn herkenbaar door een gele T-shirt (lesgevers kleuterkampen) of een blauwe T-shirt (lesgevers
kampen +6 jaar).

Wat
Onze kampen staan voor aangename en ontspannen weken, rond sport en spel, crea, educatieve of
andere thema’s, tijdens alle schoolvakanties. Steeds vind je een mix van verbeelding, creativiteit en
allerlei vaardigheden in een aangename en ontspannen sfeer.

Meebrengen

Voor al onze kampen draag je best makkelijke kleding. 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.

Uurregeling kampen

De eerste ochtend van een kamp moet er veel gebeuren! Daarom vragen we iedereen de eerste
kampdag ten laatste aanwezig te zijn om 8u45. Bij sommige kampen vertrekken we vroeger op uitstap of
komen we later terug dan de gewone kampuren. Dit zullen we steeds vermelden bij de extra kampinfo.
Kleuterkampen: 9u tot 12u

Opvang kleuterkampen: 8u tot 9u en van 12u tot 13u

Kampen lagere school: 9u tot 16u

Opvang lagere school: 8u tot 9u en van 16u tot 17u

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 van het kamp.

Noodnummer

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

Heb je een leuk kamp gevonden? Schrijf je dan snel in!
Het aanmaken van een online account is hiervoor noodzakelijk.
Dit doe je via www.sporty.be

INSCHRIJVEN MET ABONNEMENT
Gezinnen die een kampenabonnement hebben, krijgen voorrang. Vanaf dinsdag 11 januari om 11u 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 10% korting op
de basiskampprijs. Een abonnement is één schooljaar (1/09-31/08) geldig. Je kan deze kopen tot 12 januari of zolang de
voorraad strekt. Meer info over het abonnement vind je op www.sporty.be
INSCHRIJVEN ZONDER ABONNEMENT
Gezinnen zonder kampenabonnement kunnen vanaf zondag 16 januari inschrijven. Dit kan vanaf:

10U SPORT- EN THEMAKAMPEN PAASVAKANTIE
10U15 SPORT- EN THEMAKAMPEN ZOMERVAKANTIE
Daarna kan je met jouw account steeds inschrijven via de website.
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. Meer info: www.
sportyvzw.be/verzekeringen

Annulatie
Je kan tot één week na inschrijven zelf kosteloos annuleren via jouw online account. Vanaf één 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:
Niet aanwezige dagen (minimaal 3 dagen per kamp afwezig zijn) worden terugbetaald min 25% administratiekosten.
ZONDER MEDISCH ATTEST:
Tot 3 weken voor het kamp: volledige terugbetaling min 25% administratiekosten.
Bij annulering minder dan 3 weken voor aanvang van het kamp: geen terugbetaling.

Corona

Ook tijdens de paas- en zomervakantie 2022 werken we indien nodig in bubbels. We blijven aandacht
hebben voor hygiëne, het wassen van de handen voor en na elke pauze, ben je ziek dan blijf je thuis, ...
www.sporty.be/coronavirus

3

PASEN WEEK 2
11 april tot en met 15 april

LOCATIE

Basisschool Domino
Lummen

KAMP
1001 ballen en bellen

CODE PER GEBOORTEJAAR
‘19-‘16

‘15-‘14

‘13-‘10

PA82

Beestige natuurweek

1001 ballen en bellen
Een sport- en spelkamp waarin de
kleuters gaan spelen met grote en
kleine ballen, harde en zachte ballen.
Werpen, rollen en sjotten worden in
verschillende spelvormen aangebracht.
Deze week niet alleen ballen, maar ook
(zeep)bellen! Bellen blazen, bellen
prikken, bellen vangen, ... .
De kleutertjes zullen creatief spelen
met zeepbellen. Een week voor actieve
creatievelingen! Afgewisseld met sport
en spel.

PA83

PA84

€

Extra info

€65

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

€139

Maandag en vrijdag gaan we op uitstap. De
bus vertrekt stipt om 9u!

Beestige natuurweek
Deze week trekken we de natuur
in: we gaan wandelen met alpaca’s,
leven ons uit met verschillende
bosspelen en knutselen met natuurlijke
materialen. Een echte valkenier brengt
verschillende roofvogels mee en
vertelt ons alles over het leven van
deze dieren. Op vrijdag brengen we een
bezoek aan speelboerderij De Ravot!
Een week voor dierenliefhebbers die
graag de natuur in trekken!
Afgewisseld met sport en spel.

ben je 18+? GRaag Als monitor aan de slag bij Sporty?
Ben je minimaal 18 jaar, heb je een pedagogische achtergrond (jeugdbeweging, babysit-ervaring, lesgever,…)
en/of heb je een pedagogische/didactische opleiding gevolgd? Werk je graag met kinderen? Heb je zin voor
verantwoordelijkheid, oog voor veiligheid, heb je een grote dosis enthousiasme en ben je bovendien sportief en/of
creatief? Meld je dan zeker aan!
Sporty organiseert verrassend veelzijdige activiteiten: zwemschool, kampen, themadagen, ponylessen, naschoolse
sport, … Hier zit zeker iets tussen voor jou!
Stuur een mailtje naar monitoren@sportyvzw.be of registreer je kandidatuur via sporty.be/monitoren
Hier kan je de activiteiten waarvoor je interesse hebt aanduiden, alsook je beschikbare dagen/periodes.
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zomer WEEK 1
4 JULI TOT EN MET 8 JULI

LOCATIE
Basisschool Domino
Lummen

KAMP
Dino-detectives

CODE PER GEBOORTEJAAR
‘19-‘16

‘15-‘14

‘13-‘10

ZO58

Studio Oscar

ZO59

ZO60

€

Extra info

€67

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

€130

Dino-detectives
We reizen deze week terug naar de
oertijd als dino-detectives. Wat eet een
dino? Waarom zijn ze zo groot? Zijn alle
dino’s gevaarlijk? We broeden dinoeieren uit, maken fossielen, gaan op
zoek naar sporen, … Aan het eind van
de week hebben dino’s geen geheimen
meer voor jou! Afgewisseld met sport
en spel.

Studio Oscar
Lichten aan? Smartphone check?
Actie! Verken samen met Oscar wat
de camera van je smartphone allemaal
kan. Een toffe video maken, het geluid
regelen en alles zelf monteren is nog
maar het begin. Ontdek wat de hypes
van het moment zijn en maak zelf een
supercoole vlog. Lijkt filmen, acteren
en monteren echt iets voor jij? Dan ben
jij misschien wel de volgende filmster.
Break a leg! Afgewisseld met sport en
spel. I.s.m. MediaRaven

ZOMER WEEK 2
11 JULI TOT EN MET 15 JULI
LOCATIE

Basisschool Domino
Lummen

KAMP

Welkom op de boerderij

CODE PER GEBOORTEJAAR
‘19-‘16

‘15-‘14

‘13-‘10

ZO111

Sticker- en posterart

Welkom op de boerderij
Huppel het konijn, Karel de kip, Sofie
het schaap,… zijn de dieren van Boer
Bas. Dit wordt een creactieve week
vol knutsel, sport- en spelactiviteiten
waar de boerderijdieren centraal
staan en waar de kleuters het mysterie
van boer Bas helpen oplossen. Ook
een uitstap op vrijdag naar boerderij
Ollemanshoekje mag niet ontbreken!
Afgewisseld met sport en spel.

ZO112

ZO113

€

Extra info

€89

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.
Vrijdag: uitstap naar de boerderij. De bus
vertrekt stipt om 9u! We zijn terug om 12u30.

€133

Sticker- en posterart
Leer tijdens dit kamp alles over posteren sticker art, hoe ze gemaakt worden
en over verschillende artiesten. Hier
gaan we onze eigen stickers en posters
ontwerpen door middel van graffiti,
verf, stencils en andere materialen en
technieken. Zo heb je je volledig eigen
sticker -en postercollectie om je kamer
wat op vrolijken. Afgewisseld met sport
en spel.
I.s.m. Spray & Play
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interne kampen aan zee
IK4/IK5/IK9/IK10

Surf- en beachkamp aan zee*
De focus ligt op GOLFSURFEN! Het kamp voor wie van water, surfen en
strand houdt! Elke dag surfen, surfen, surfen! Het surf- en beachkamp
is een actieve week voor de pittigste dudes en girls, zowel beginners als
gevorderden. We vullen onze dagen met telkens een sessie golfsurfen
gevolgd door een andere activiteit: SUP’n (Stand Up Paddle), zeeraften
& -kayakken, mountainbiken, powerkiten, skateboarden, longskaten,
beach- & teambuildinggames. Maar als de golven blijven komen, blijven
we surfen! Energie over? You better … want ook ’s avonds plannen we
toffe activiteiten: graffiti workshop, yoga, slackline, indo-boarden en
trampoline. I.s.m. Elephant Camps Wenduine.

LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

WENDUINE
WENDUINE

7 T.E.M. 12 AUGUSTUS
14 T.E.M. 19 AUGUSTUS

2013 - 2010
2009 - 2006

IK6/IK7/IK11/IK12

Surf- en skatekamp aan zee*
Heel de week SURFEN en SKATEN! Het kamp dat de beide perfect
combineert: surfen en skaten. Een kamp gecreëerd op vraag van onze
deelnemers. Elke ochtend richting de zee om als eerste de golven te
bedwingen en in de namiddag skaten in ons skatepark. Tijdens dit kamp
leer je op en top boarden! Energie over? You better … want ook ’s avonds
plannen we toffe activiteiten: Graffiti workshop, yoga, slackline en indoboarden. I.s.m. Elephant Camps Wenduine.

LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

WENDUINE
WENDUINE

7 T.E.M. 12 AUGUSTUS
14 T.E.M. 19 AUGUSTUS

2013 - 2010
2009 - 2006

IK8/IK13

Pony- & surfkamp aan zee*
Een combinatie van watersporten en paardrijden voor gevorderden en
beginners. De gevorderden zullen ook op het strand rijden. Gediplomeerde
instructeurs begeleiden je op een veilige manier doorheen het leerproces.
Op een snelle en leuke manier leer je veel bij. We voorzien 10u paardrijden
tijdens de week. Schrijf je snel in want de plaatsen zijn beperkt van deze
originele kampen. Slechts 10 deelnemers per week! Ook tijdens de avond
voorzien we super leuke activiteiten.
Materiaal: gevorderden moeten hun eigen rijkleding meebrengen. Let wel!
Gevorderden moeten een brevet/bewijs kunnen voorleggen dat zij een
gevorderd niveau hebben! I.s.m. Elephant Camps Wenduine.

LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

WENDUINE

7 T.E.M. 12 AUGUSTUS
(BEGINNERS EN GEVORDERDEN)

2011 - 2010

WENDUINE

14 T.E.M. 19 AUGUSTUS
(GEVORDERDEN)

2009 - 2008

*PRAKTISCHE INFO KAMPEN AAN ZEE
Zomer 6 (7 t.e.m. 12 augustus): We verwachten jullie zondag 7/08 om 14u aan het sportcomplex van Kessel-Lo. Van hieruit vertrekt de bus naar
Wenduine. Vrijdag 12/08 brengt de bus alle kinderen tegen 17u30 terug naar de sporthal van Kessel-Lo.
Zomer 7 (14 t.e.m. 19 augustus): We verwachten jullie op zondag 14 augustus om 13u30 aan het Sporty secretariaat. Van hieruit vertrekken we met
het openbaar vervoer naar Wenduine. Zorg er dus voor dat je al je bagage zelf kan dragen. Aan het station in Blankenberge zullen de mensen van
Elephant Camps de bagage ophalen met een busje. Vrijdag 19/08 komen we rond 17u30 terug aan in Kessel-Lo.
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allerlei interne kampen
IK1

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 ponyboerderijkamp. I.s.m. ’T bakkershof en Manège Verwimp.

LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

MERELBEKE

3 T.E.M. 8 JULI

2015 - 2010

We verwachten jullie op zondag 3/07 om 15u aan het sportcomplex te Kessel-Lo.
Van hieruit vertrekt de bus richting de boerderij. Vrijdag 8/07 brengt de bus alle
kinderen tegen 17u terug naar de sporthal van Kessel-Lo.

IK2

Boerderijkamp

Samen met de varkentjes door de modder rollen, samen met de boer
koeken bakken, samenmet je vriendjes op de huifkar, een ritje op een
pony, een bezoek aan de imker,… En nee… meer verklappen we nog niet!
Trek je laarzen aan, stroop je mouwen op, en kom zelf even proeven van
het leven op de boerderij. I.s.m. ’T bakkershof

LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

MERELBEKE

3 T.E.M. 8 JULI

2015 - 2012

We verwachten jullie op zondag 3/07 om 15u aan het sportcomplex te
Kessel-Lo. Van hieruitvertrekt de bus richting de boerderij. Vrijdag 8/07
brengt de bus alle kinderen tegen 17u terug naar de sporthal van Kessel-Lo.

IK3

Safarikamp
Altijd al gedroomd van een safari? Deze week slapen we in een echt Afrikaans
tentendorp midden in het safaripark de Beekse Bergen. Speciaal voor jullie
staan er 10 tenten met comfortabele bedden. Elke dag gaan 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!

LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

BEEKSE BERGEN (NL)

17 T.E. M. 22 JULI

2014 - 2010

W e verwachten jullie zondag 17/07 om 14u aan het sportcomplex van Kessel-Lo.
Van hieruit vertrekt de bus naar het safaripark de Beekse Bergen. Vrijdag 22/07
brengt de bus alle kinderen tegen 17u30 terug naar de sporthal van Kessel-Lo.

IK14/IK15

Beestige natuurweek
Deze week trekken we de natuur in: we gaan wandelen met alpaca’s,
leven ons uit met verschillende bosspelen en knutselen met natuurlijke
materialen. Een echte valkenier brengt verschillende roofvogels
mee en vertelt ons alles over het leven van deze dieren. Op vrijdag
brengen we een bezoek aan speelboerderij De Ravot! Een week voor
dierenliefhebbers die graag de natuur in trekken! Afgewisseld met sport
en spel.
LOCATIE

PERIODE

LEEFTIJD

‘T KASTEELTJE
WIJGMAAL

22 T.E.M. 26 AUGUSTUS

2015 - 2012

We verwachten jullie maandag 22/08 om 9u in ‘t Kasteeltje. Vrijdag 28/08
om 16u mogen de mama’s en papa’s hun beestige avonturiers terug komen
ophalen.

7

Met vragen kan je terecht op ons secretariaat
E. Solvaystraat 2 • 3010 Kessel-Lo
016 25 72 09
info@sportyvzw.be
Openingsuren secretariaat:
woensdag en donderdag 13u - 17u
vrijdag 13u - 16u

Meer info kan je vinden op de website

WWW.SPORTY.BE

