
Kampen en themadagen

Paas- en zomervakantie 2022



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.

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. 

Kampen lagere school/tieners: 9u tot 16u.
Opvang lagere school/tieners: 8u tot 9u en van 16u tot 17u.
 
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. 

Uurregeling themadagen

In de ochtend van een themadag moet er veel 
gebeuren! Daarom vragen we om ten laatste 
aanwezig te zijn om 8u45.

Kleuterthemadagen: 9u tot 12u.
Opvang kleuterthemadagen: 8u tot 9u en van 12u tot 13u.

Kleuterklas: 13u tot 16u.
Opvang kleuterklas: 12u tot 13u en van 16u tot 18u.
 
Themadagen lagere school/tieners: 9u tot 16u.
Opvang themadagen lagere school/tieners: 8u tot 9u en telkens van 
16u tot 18u.
 
Bij sommige themadagen vertrekken we vroeger op uitstap of 
komen we later terug dan de gewone themadaguren. Dit zullen we 
steeds vermelden bij de extra info. 

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.

Warme maaltijden:
Kleuters van grote bengelskampen, kinderen lagere 
school en tieners die in de zomervakantie 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”. 

JOEPIE, MET SPORTY OP KAMP! 

In deze brochure  vind je alle informatie over kampen en themadagen tijdens de paas- en zomervakantie 2022. 

Veel leesplezier!

Wie
Sportykampen en -themadagen 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. 
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Inschrijven
Heb je een leuk kamp gevonden? Schrijf je dan snel 
in! Het aanmaken van een online account via www.
sporty.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 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:

9U30 PONYKAMPEN PAAS- EN ZOMERVAKANTIE
9U45 THEMADAGEN PAAS- EN ZOMERVAKANTIE
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. www.sportyvzw.be/verzekeringen 

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

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

Meer info en inschrijvingen via onze website

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. Themadagen 
kunnen per dag geannuleerd worden.
ZONDER MEDISCH ATTEST
- Tot 3 weken voor het kamp: volledige terugbetaling min 25% 
administratiekosten.
- Minder dan 3 weken voor het kamp: geen terugbetaling.
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Themadagen
Onze themadagen zijn educatieve dagen rond sport, 
spel, expressie, crea, muziek, ... voor alle kinderen van 
3 tot 14 jaar. Elke dag gaan we aan de slag rond één 
bepaald thema. Je kan inschrijven per dag of voor een 
volledige week (weekpakket).  Schrijf je in voor een 
weekpakket? Dan krijg je een korting!

WEEKPAKKET A: voor kleuters (2019*-2018-2017-2016): dit 
zijn standaard halve dagen (voormiddag). Zij krijgen thema in de 
voormiddag, en kunnen nog kleuterklas bijboeken om een hele dag 
te komen (€7/namiddag). *Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de 
themadag. 

WEEKPAKKET B: voor kleuters (2017- 2016): dit zijn steeds hele 
dagen. Ze krijgen een afwisseling van het thema en de kleuterklas.
WEEKPAKKET C: voor kleuters (2019*-2018-2017-2016): dit zijn 
steeds hele dagen. Ze krijgen een afwisseling van het thema en de 
kleuterklas.

WEEKPAKKET D-E-F-G: voor kinderen van de lagere school (2015-
2014-2013-2012-2011-2010). 
Het voorgestelde thema wordt steeds gecombineerd met een halve 
dag sport en spel. 

WEEKPAKKET H: voor tieners (2011-2008). Het voorgestelde 
thema is steeds een hele dag.
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kleuterfun - kleuterklas in de namiddag

SPORTHAL KESSEL-LO
De kleuters die in de voormiddag deelnemen aan een kampje in de 
sporthal van Kessel-Lo zijn tijdens de paasvakantie welkom in onze 
kleuterfun in Basisschool De Nova (Rerum Novarumlaan 1, 3010 
Kessel-Lo). Tijdens de zomervakantie blijven ze spelen op de locatie 
Sporthal Kessel-Lo zelf.

BOSSTRAAT WILSELE 
Kleuters die in de voormiddag deelnemen aan een kampje in de   
Bosstraat Wilsele blijven steeds op de locatie zelf spelen.  

ABDIJSCHOOL VLIERBEEK
Kleuters die in de voormiddag deelnemen aan een kampje in de 
Abdijschool Vlierbeek blijven steeds op de locatie zelf spelen.  
Opgelet: In zomer week 8 is er geen kleuterfun op deze locatie.

DE KRING KESSEL-LO
Tijdens zomer week 8 en week 9 organiseren we kleuterfun in De 
Kring Kessel-Lo. Kleuters die in de voormiddag deelnemen aan een 
kampje in De Kring Kessel-Lo blijven steeds op de locatie zelf spelen. 

Kleuterfun in de namiddag (kampen) 

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.  

DIT INITIATIEF WORDT GESTEUND  

DOOR STAD LEUVEN.

Kleuterklas in de namiddag (themadagen)

In de Sporty “kleuterklas” kan elke kleuter op zijn/haar tempo spelen, knutselen, rusten, ... In deze kleuterklas hebben 
we tal van hoeken gecreëerd. Een hoek om te knutselen, te bouwen, te lezen, te rusten, een autohoek, een keukentje, ... 
Bij mooi weer gaan we buiten ravotten, krijten, bellen blazen of misschien wel met water spelen. We wisselen ook af met 

crea en sport en spel. Je kleuter zal zich niet vervelen!

De kleuters van het A-pakket die een hele dag blijven, gaan om 12u naar het klasje om hun boterhammen op te eten. Vanaf 16u 
kunnen de kinderen opgehaald worden. Tot 16.30u blijven ze in de Sporty kleuterklas. Kom je je kleuter na 16.30u ophalen, dan 
kan je haar/hem terugvinden in de grote “opvang” zaal. Om 18u sluiten we de deuren.

OPGELET: wil je je kindje inschrijven voor de kleuterklas (pakket A), 

vergeet deze optie dan niet aan te klikken tijdens het online inschrijven! 

OPGELET: wil je je kindje inschrijven voor de kleuterfun, 
vergeet deze optie dan niet aan te klikken tijdens het online inschrijven! 



Sporthal Kessel-Lo
Stadionlaan 4

3010 Kessel-Lo

De Nova
Rerum Novarumlaan 1

3010 Kessel-Lo

Abdijschool Vlierbeek
Molenstraat 90

3010 Kessel-Lo

Scoutslokalen Vlierbeek
Holsbeeksesteenweg 190

3010 Kessel-Lo

Bosstraat Wilsele
Bosstraat 32

3012 Wilsele 

De Kring
Jozef Pierrestraat 60

3010 Kessel-Lo 
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LOCATIES

E3
14

HEVERLEE

N3

N2

1

3

4

710

6
7

9

8

19

20

5

1112

2 10

LEUVEN

14

E40

15

9

16

17

18

13

18

19

20

21

Syntra Heverlee
Geldenaaksebaan 327

3001 Heverlee

Fablab
Celestijnenlaan 300

3001 Heverlee

‘t Kasteeltje Wijgmaal
Remylaan 13

3018 Wijgmaal

De Kraal Centrum
Van Bladelstraat 28

3020 Herent 

De Waaier
Egenhovenstraat 24A

3060 Bertem 

(ingang via paardenstraat 23) 

16

13

14

15

12

5

23

24

25

Safaripark De Beekse Bergen
Beekse Bergen 1

5081 NJ Hilvarenbeek Nederland

Surfing Elephant Beach 
Ter Bieststraat 22

8420 Wenduine

Kinderboerderij ‘t Bakkershof 
Kastijdestraat 15

9820 Makkegem

7

8

9

10

11

Groep T
Andreas Vesaliusstraat 13

3000 Leuven 

Provinciedomein K-Lo  
Ingang t.h.v. Eénmeilaan 211

3010 Kessel-Lo

 

De Ark 3
Martelarenlaan 313

3010 Kessel-Lo

Scheut
 Zavelstraat 78

3010 Kessel-Lo

Sporthal Heverlee
 Hertogstraat 180

3001 Heverlee 

Sporthal Ucll
Hertogstraat 178

3001 Heverlee

17

Manège’t Wimpelhof
Toverbergstraat 8

3020 Veltem Beisem 

(ingang via Bertemsebaan) 

HHOH
 Waversebaan 81

3050 Oud-Heverlee 
 

Sint Joris Weert 
Beekstraat 13

3051 Sint-Joris-Weert

Basisschool Domino  
Genenbosstraat 82  
3560 Lummen

Locaties van onze interne kampen:
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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.

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 indo-boarden 
I.s.m. Elephant Camps Wenduine.

LOCATIE PERIODE LEEFTIJD

WENDUINE  7 T.E.M. 12 AUGUSTUS 2013 - 2010
WENDUINE  14 T.E.M. 19 AUGUSTUS 2009 - 2006

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  7 T.E.M. 12 AUGUSTUS 2013 - 2010
WENDUINE  14 T.E.M. 19 AUGUSTUS 2009 - 2006

interne kampen aan zee

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/pony-en-surfkamp-aan-zee-begingev
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/surf-en-skatekamp-aan-zee-intern
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/surf-en-beachkamp-aan-zee
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allerlei interne kampen

LOCATIE PERIODE LEEFTIJD

MERELBEKE 3 T.E.M. 8 JULI 2015 - 2012

IK2  Boerderijkamp 
Samen met de varkentjes door de modder rollen, samen met de boer koeken bakken, samen
met 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

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.

LOCATIE PERIODE LEEFTIJD

‘T KASTEELTJE
 WIJGMAAL 22 T.E.M. 26 AUGUSTUS 2015 - 2012

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.

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.

LOCATIE PERIODE LEEFTIJD

MERELBEKE 3 T.E.M. 8 JULI 2015 - 2010

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 pony-boerderijkamp. I.s.m. ’T bakkershof en Manège 
Verwimp.

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.

IK3  Safarikamp
Altijd al gedroomd van een safari? Deze week slapen we in een echt Afrikaans tentendorp mid-
den 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!

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.

LOCATIE PERIODE LEEFTIJD

BEEKSE BERGEN (NL) 17 T.E. M. 22 JULI 2014 - 2010

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/boerderijkamp
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/beestige-natuurweek-intern
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ponyrijden-op-de-boerderij-intern
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/safarikamp-intern


Minisportkamp met zwemmen
Elke dag nemen we een duik in het zwembad. 
De lesjes die gegeven worden zijn gebaseerd 
op de Sporty-zwemschool. De krokodil, de 
kwal, de vis en de dolfijn, na deze week weet 
elke kleuter hoe deze dieren zwemmen. De 
kleuters spelen en sporten ook elke dag met 
verschillende sportmaterialen.

Sporty Danst!
Kan jij ook niet stilstaan als je muziek hoort? 
Beginnen jouw armen, benen, schouders 
en tenen spontaan te bewegen? Kom dan 
mee op kamp met Sporty danst! Onder 
de begeleiding van een professionele 
dansdocente maken we er een spetterende 
week van vol dans en muziek. Afgewisseld 
met sport en spel

Op ontdekking met al je zintuigen
Tijdens deze kampweek gaan we op 
ontdekking met en naar onze vijf zintuigen. 
We spelen, knutselen, ontdekken, vertellen 
verhalen, experimenteren en zijn creatief 
bezig met al onze zintuigen. We stellen 
iedere dag een ander zintuig op proef. 
Afgewisseld met sport en spel

De spelbedenkers
Heb je zelf al eens een spel gemaakt aan 
de hand van een verhaal of een voorwerp? 
Zin om bestaande spelen te pimpen en 
extra regels te verzinnen of een heel nieuw 
spel te bedenken? Dan is het kamp ‘De 
spelbedenkers’ helemaal op maat van jou! 
En natuurlijk testen we al die spelen ook 
samen uit! Afgewisseld met sport en spel.
I.s.m. De Aanstokerij

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Sporthal 
Kessel-Lo

Minisportkamp met zwemmen PA01 €58 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Balanceren op één been PA02 €63 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Ervaringssportkamp met zwemmen PA03 €89

Sporty Danst! PA04 PA05 €95

Sportkamp met waterpolo, circus, 
volleybal en bounceball PA06 €89

Ultimate frisbee en MTB-stage PA07 PA07 €116
KF

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Bosstraat
Wilsele

Superhelden PA15 €65 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Bonjour Hugo PA16 €79 Enkel voor geboortejaren 2016-2017

Een hart voor hout PA17 PA18 €152

Beestenboel PA19 PA20 €168KF
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PASEN WEEK 1
4 april tot en met 8 april 

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Abdijschool
Vlierbeek
Kessel-Lo

Kinderboekenhoek PA08 €64 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Op ontdekking met al je zintuigen PA09 €65 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

De spelbedenkers PA10 PA11 €105

Chocoladeweek PA12 PA13 €185 De bus vertrekt elke dag om 8u30 en is terug 
om 16u30

Weg zijn wij PA14 PA14 €219
KF

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/minisportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sporty-danst
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/op-ontdekking-met-al-je-zintuigen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/de-spelbedenkers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/minisportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/balanceren-op-%C3%A9%C3%A9n-been
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ervaringssportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sporty-danst
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportkamp-met-waterpolo-circus-volley-bouncebal
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportkamp-met-waterpolo-circus-volley-bouncebal
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/ultimate-frisbee-en-mtb-stage
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/superhelden
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/bonjour-hugo
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/een-hart-voor-hout
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/beestenboel
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/kinderboekenhoek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/op-ontdekking-met-al-je-zintuigen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/de-spelbedenkers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/chocoladeweek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/weg-zijn-wij


LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

UCLL 
Heverlee

Minidisco PA28 €63 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Ervaringssportkamp met gym PA29 €89

Fun on ice PA30 PA31 €121

Sportkamp met gym, atletiek, basket 
en handbal PA32 €89

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Waaier Bertem
Later als ik groot ben, word ik ... PA36 €64 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Legoweek PA37 PA38 €95

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Provinciedomein
Kessel-Lo

Ponykamp: Aspiranten (voormiddag) PKK01 PKK01 €125
Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p37.Ponykamp: Absolute beginners 

(namiddag) PKK02 PKK02 €125

Beweegkriebels met Ypie
Een hele week leven we ons, samen met Ypie, 
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!

About fashion en textile
Je leert verschillende textieltechnieken om 
je idee uit te werken en je boodschap te 
vertellen, en gaat vooral veel experimenteren 
om kennis te maken met het materiaal en zijn 
mogelijkheden. I.s.m. Atelier Lotte Martens

Later als ik groot ben, word ik ...
Politieagent, brandweerman, postbode of 
misschien wel muzikant? Weet jij al wat je 
worden wil? Deze week gaat Gust samen met 
onze kleuters op stap met een postbode, een 
klusjesman, ze sporten met een sportman, 
ze koken met een kok en nog veel meer.  
Afgewisseld met sport en spel.

Legoweek
Een week waarin de kinderen zich volledig 
mogen laten gaan met duizenden 
legoblokken in alle kleuren. We maken zelfs 
levensgrote bouwwerken met wel 5000 
legoblokjes. Wie bouwt er het snelst en wie het 
mooist? Een week voor creatieve bouwers. 
Afgewisseld met sport en spel.
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PASEN WEEK 1
4 april tot en met 8 april 

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Kraal centrum
Herent

Jumpen PA33 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Surfen op geluidsgolven PA34 PA35 €130

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Kring
Kessel-Lo

Beweegkriebels met Ypie PA21 €63 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Dino-detectives PA22 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Wereldkeuken PA23 PA24 €128

Matilda - de musical PA25 PA26 €135

About fashion en textile PA27 PA27 €167

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/minidisco
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ervaringssportkamp-met-gym
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/fun-on-ice
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportkamp-met-gym-atletiek-basket-en-handbal
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportkamp-met-gym-atletiek-basket-en-handbal
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/later-als-ik-groot-ben-word-ik
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/legoweek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/beweegkriebels-met-ypie
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/about-fashion-en-textile
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/later-als-ik-groot-ben-word-ik
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/legoweek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/jumpen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/surfen-op-geluidsgolven
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/beweegkriebels-met-ypie
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/dino-detectives
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/wereldkeuken
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/matilda-de-musical
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/about-fashion-en-textile
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LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08

PAKKET H
Syntra Heverlee

Ma. Pimpen met pyrografie en etspasta

PWH
01

PT31

€100

€30

Di. Babysitten voor beginners PT32 €38

Wo. Een dag in de wereld van patisserie en 
dessert PT33 €38

PASEN WEEK 1 themadagen
4 april tot en met 8 april 

Verhalencarrousel
Een verhaal vertellen dat je publiek leuk 
vindt, zal onthouden en de interactie mee 
aan wil gaan, is zowel fascinerend als een 
uitdaging. Samen met je publiek nieuwe 
verhalen verzinnen, is nog spannender. 
Onze verhalencarrousel maakt een verhaal 
creëren toegankelijk voor iedereen, met 
behulp van de inspirerende afbeeldingen. 
Afgewisseld met sport en spel. 
I.s.m. Amadeo Kollectif

Koekiemonstertjes
Vandaag gaan we als echte patissiers aan de 
slag in de keuken en maken we de lekkerste 
koekjes. Wist je dat je niet voor alle koekjes een 
oven nodig hebt? Een dag voor zoetebekken 
die niet genoeg kunnen krijgen van koekjes! 
Afgewisseld met sport en spel.
 

EHBO begint met een sterke basis
 Tijdens deze themadag leren we de wondere 
wereld van EHBO kennen. We ontdekken de 
4 stappen van EHBO, we gaan reanimeren 
en leren verbanden aanleggen. ... Niet alleen 
door te luisteren, maar vooral ook door 
te doen! Afgewisseld met sport en spel. 
I.s.m. Flying nurses

BMX extreme
We laten jullie kennis maken met de BMX, 
het technisch over bulten en door bochten 
gaan. Aan de hand van proeven leer je om te 
gaan met de BMX. Daarna gaan we aan de 
slag op een fietsparcours, dit is een houten 
constructie waarop de eerder geoefende 
behendigheid zeker van pas komt! 
Afgewisseld met sport en spel. 
I.s.m. Vagamundi

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET D-E
Syntra Heverlee

Ma. EHBO begint met een sterke basis

PWD
01

PT11

PWE
01

PT21

€116

€26

Di. Wereldreizigers PT12 PT22 €23

Wo. Grime voor beginners PT13 PT23 €28

Do. Sporty records PT14 PT24 €23

Vr Een trip met een striptekenaar PT15 PT25 €26

PAKKET F-G
Syntra Heverlee

Ma. Sticks & bats

PWF
01

PT16

PWG
01

PT26

€113

€23

Di. Chocolade atelier PT17 PT27 €28

Wo. Clic it PT18 PT28 €23

Do. BMX extreme PT19 PT29 €26

Vr Spionnen gezocht PT20 PT30 €23

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19*-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET A
Syntra Heverlee

Ma. Schip ahoi, kapitein

PWA
01

PT01

PWA
01

PT01

€81

€16

Di. Druppels PT02 PT02 €18

Wo. Mini atletiek PT03 PT03 €16

Do. Zino’s ridders- en prinsessenshow PT04 PT04 €18

Vr Verhalencarrousel PT05 PT05 €18

PAKKET B
Syntra Heverlee

Ma. Rolletje rol

PWB
01

PT06

€109

€25

Di. Koekiemonstertjes PT07 €23

Wo. Bij de politie PT08 €23

Do. Holderdebolder PT09 €23

Vr Verhalencarrousel PT10 €25

KK

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/babysitten-voor-beginners-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/een-dag-in-de-wereld-van-patisserie-dessert
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/een-dag-in-de-wereld-van-patisserie-dessert
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/verhalencarrousel-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/koekiemonstertjes-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/ehbo-begint-met-een-sterke-basis-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/bmx-extreme-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/ehbo-begint-met-een-sterke-basis-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/wereldreizigers-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/grime-voor-beginners-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/sporty-records-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/een-trip-met-een-striptekenaar-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/sticks-bats-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/chocolade-atelier-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/clic-it-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/bmx-extreme-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/spionnen-gezocht-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/schip-ahoi-kapitein-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/druppels-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/mini-atletiek-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/zinos-ridders-en-prinsessenshow-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/verhalencarrousel-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/rolletje-rol-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/koekiemonstertjes-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/bij-de-politie-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/holderdebolder-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/verhalencarrousel-td
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KLEURPRET!
Geef jij onze Sporty bouwtekening de mooiste kleuren te wereld?



Bubble & balls
Een sport- en spelkamp met bellen en ballen 
in alle kleuren, vormen en maten: klevende 
ballen, zware ballen, zwevende ballen, 
rinkelende ballen, een HELE grote bal, … 
We kruipen zelfs in ballen voor een partijtje 
bubbelbal! Ook bellen: wat dacht je van hele 
grote bellen, stuiterende bellen, vierkante 
bellen, bellen in bellen, gekleurde bellen, ...  
Afgewisseld met sport en spel.

Bamboebouwers
Er bestaan landen waar echt alles van 
bamboe gemaakt wordt: huizen, boten, 
zelfs treinen. Wat dacht je ervan om samen 
een reuzeknikkerbaan, een raketlift of een 
bananengarage te maken? 
Een constructieve en creatieve knutsel-
activiteit met een open blik op de wereld. 
Afgewisseld met sport en spel.

PASEN WEEK 2
11 april tot en met 15 april

12

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Sporthal
Kessel-Lo

Minisportkamp met zwemmen PA39 €58 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Multiballs met Ypie PA40 €63 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Circus krokofant PA41 €65 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Ervaringssportkamp met zwemmen PA42 €89

Doldwaze en gekke sporten PA43 PA44 €92

Mindful Fun 4 kids PA45 PA46 €121

Synchroonzwemmen PA47 PA48 €91

Squash- en klimstage PA49 PA49 €165

KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Abdijschool
Vlierbeek
Kessel-Lo

Blokkenbouwdoos PA50 €65
Enkel voor geboortejaren 2019-2018, effectief 
3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Bouwfabriek PA51 €65 Enkel voor geboortejaren 2017-2016

Bubble & balls PA52 €115

Mediaravotters PA53 PA54 €130

Bamboebouwers PA55 PA56 €93

Weg van het woud PA57 €136
KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Bosstraat
Wilsele

Muzikale reis rond de wereld PA58 €79 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Alles op wieltjes PA59 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Wereld vol records PA60 PA61 €92

Welkom in de geheime keuken van de 
paashaas PA62 PA63 €131KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Kring
Kessel-Lo

Stan Stempels PA64 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Groene vingers PA65 PA66 €132

Urban experience PA67 PA68 €133

Word een youtube ster PA69 €175

The fashion designer PA70 PA70 PA70 €167

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

UCLL
Heverlee

Word verrast als gymnast PA71 €65 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Klimland PA72 PA73 €191

Rope skipping PA74 PA75 €96

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/bubble-balls
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/bamboebouwers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/minisportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/multiballs-met-ypie
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/circus-krokofant
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ervaringssportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/doldwaze-en-gekke-sporten
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/mindful-fun-4-kids
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/synchroonzwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/squash-en-klimstage
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/blokkenbouwdoos
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/de-bouwfabriek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/bubble-balls
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/mediaravotters
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/bamboebouwers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/weg-van-het-woud
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/muzikale-reis-rond-de-wereld
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/alles-op-wieltjes
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/wereld-vol-records
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/welkom-in-de-geheime-keuken-van-de-paashaas
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/welkom-in-de-geheime-keuken-van-de-paashaas
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/stan-stempels
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/groene-vingers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/urban-experience
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/word-een-youtube-ster
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/the-fashion-designer
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/word-verrast-als-gymnast
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/klimland
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/rope-skipping


LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Provinciedomein 
Kessel-Lo

Ponykamp: Beginners (voormiddag) PKK03 PKK03 €125
Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p37.Ponykamp: Half-gevorderden 

(namiddag) PKK04 PKK04 PKK04 €125

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Manege Wimpelhof
Herent

Ponykamp: Absolute beginners PKW09 PKW09 PKW09 €190
Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p37.Ponykamp: Aspiranten PKW10 PKW10 PKW10 €190

Ponykamp: (Half-)gevorderden PKW11 PKW1 PKW11 €190

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Basisschool Domino 
Lummen

1001 ballen en bellen PA82 €65 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Beestige natuurweek PA83 PA84 €139

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

HHOH
Oud-Heverlee

Reis rond de wereld PA76 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Play Factory PA77 PA78 €104

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Kraal centrum
Herent

Op stap in de jungle PA79 €64 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Elektriciteit en wetenschap PA80 PA81 €127

PASEN WEEK 2
11 april tot en met 15 april

Stan Stempels
Ik ben Stan Stempels en mijn fiets is kapot. 
Mijn band staat plat. Mijn stuur draait zot. Ik 
ben Stan Stempels en ik vind dat niet leuk. 
Een slag in mijn wiel. In mijn spatbord een 
deuk. Wie komt onze postbode helpen om 
tijdig alle kaartjes en brieven in de juiste 
brievenbussen te steken? Afgewisseld met 
sport en spel. I.s.m. Theater Spoor 6 vzw

Beestige natuurweek 
We trekken 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.

Op stap in de jungle
Kennen jullie Tom en Bas al? Tom de tijger en 
Bas de aap zijn twee knotsgekke dieren uit 
de jungle en gaan deze week samen met 
jullie op safari door het oerwoud! Samen 
met de tijgers, leeuwen, krokodillen en apen 
beleven we dolle avonturen. We maken ook 
te gekke knutselwerken. Als je nog niet in 
de jungle bent geweest, dan is dit je kans! 
Afgewisseld met sport en spel.

Elektriciteit en wetenschap
Ontdek en experimenteer!  We bouwen 
een bibberspiraal en doen een heleboel 
proefjes rond elektriciteit. Aan de hand van 
proefjes leren we over lucht, water, warmte, 
... Kan jij bv. een kaars uitblazen door een 
glas? Of met een ballon een glas opheffen? 
Op vrijdag testen we het samen uit in 
Technopolis. Afgewisseld met sport en spel.
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https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/1001-ballen-en-bellen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/beestige-natuurweek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/reis-rond-de-wereld
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/play-factory
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/op-stap-in-de-jungle
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/elektriciteit-en-wetenschap
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/stan-stempels
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/beestige-natuurweek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/op-stap-in-de-jungle
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/elektriciteit-en-wetenschap


2

PASEN WEEK 2 themadagen
11 april tot en met 15 april

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08

PAKKET H
Syntra Heverlee

Ma. Special Effects
PWH

02

PT64

€100

€38

Di. Sticker Art PT65 €38

Wo. Wereldkeuken PT66 €30

Sportymove
Een dag vol sport- en spelplezier! 
Spelenderwijs werken we vandaag aan onze 
lenigheid, coördinatie, snelheid en tal van 
andere vaardigheden.

Ik ben Panamarenko
Kunnen de kunstwerken van Panamarenko 
echt vliegen? We maken het onmogelijke 
mogelijk en bouwen onze eigen 
machines! We bewegen als een machine 
en zorgen zelf voor motorgeluid. 
Afgewisseld met sport en spel.
I.s.m. Mooss vzw

Matilda
Matilda is een jong, hoogbegaafd meisje 
dat heel erg van lezen houdt. Kom je 
uitleven, kattenkwaad uithalen en samen 
het spannende verhaal van Matilda beleven 
in een musical. En zorg ervoor dat alles wat 
je doet zo gek is dat het ongelofelijk wordt! 
Afgewisseld met sport en spel.
I.s.m. Mithe Musicalcompagnie

Breakdance
Gooi wat hiphop moves, acrobatie en 
een stoere attitude bij elkaar en je krijgt 
breakdance. De moonwalk, de freeze 
en de headspin zijn de moves waar elke 
beginnende breakdancer van droomt. 
Vanuit aangeleerde bewegingen en je 
eigen intuïtie bedenk je zelf bewegingen. 
Afgewisseld met sport en spel. 
I.s.m. Villa Basta

14

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19*-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET A
Syntra Heverlee

Ma. Bakfeeën en cakeridders

PWA
02

PT34

PWA
02

PT34

€79

€18

Di. Dans van A tot Z PT35 PT35 €18

Wo. Mini disco PT36 PT36 €16

Do. Schattenjacht PT37 PT37 €16

Vr. Sportymove PT38 PT38 €16

PAKKET B
Syntra Heverlee

Ma. Bakfeeën en cakeridders

PWB
02

PT39

€111

€25

Di. Hoera ‘t is feest PT40 €23

Wo. Stopmotion voor de mini’s PT41 €25

Do. Circus Krokofant PT42 €23

Vr. Ik ben Panamarenko PT43 €25

KK

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET D-E
Syntra Heverlee

Ma. Vloggen over de nacht

PWD
02

PT44

PWE
02

PT54

€123

€26

Di. Apero go PT45 PT55 €23

Wo. Matilda PT46 PT56 €26

Do. Play Factory PT47 PT57 €23

Vr. Uitstap Planckendael PT48 PT58 €35

PAKKET F-G
Syntra Heverlee

Ma. Expeditie Sportyson

PWF
02

PT49

PWG
02

PT59

€127

€23

Di. Breakdance PT50 PT60 €28

Wo. Bouwen met Lego PT51 PT61 €23

Do. 2D/3D Krijttekeningen PT52 PT62 €28

Vr. Uitstap Planckendael PT53 PT63 €35

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/special-effects-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/sticker-art-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/wereldkeuken-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/sportymove-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/ik-ben-panamarenko-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/matilda-td
http://sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/breakdance-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/bakfee%C3%ABn-en-cakeridders-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/dans-van-a-tot-z-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/minidisco-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/schattenjacht-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/sportymove-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/bakfee%C3%ABn-en-cakeridders-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/hoera-t-is-feest-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/stopmotion-voor-de-minis-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/circus-krokofant-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/ik-ben-panamarenko-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/vloggen-over-een-nacht-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/apero-go-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/matilda-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/play-factory-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/uitstap-planckendael-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/expeditie-sportyson-td
http://sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/breakdance-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/bouwen-met-lego-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/2d3d-krijttekeningen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/uitstap-planckendael-td


werken bij sporty: Monitoren opleiding

Ben of word je 16 jaar en wil jij ook graag als kampmonitor werken bij Sporty? Dan kan je een opleiding tot monitor volgen !
Een Sportymonitor zit boordevol energie en herken je aan zijn/haar grenzeloos enthousiasme. Werk je graag met kinderen? Heb je zin voor 
verantwoordelijkheid, oog voor veiligheid en ben je bovendien sportief en/of creatief? Dan ontvangen we je met open armen! 

Tijdens de monitorencursus leer je gedurende 4 dagen de kneepjes van het vak: bereid je voor op veel leerrijke momenten, fijne mensen, 
een hoop plezier en onvergetelijke ervaringen! Je leert hoe je een groep kinderen en jongeren kan begeleiden, hoe je een leuke activiteit in 
elkaar steekt en hoe je omgaat met elke leeftijdscategorie. Ook EHBO, materiaalkennis en creatieve activiteiten komen aan bod!
Na afloop van de opleiding ontvang je een deelnameattest waarmee je steeds bij Sporty aan de slag kan. Na het lopen van minimum 2 weken 
stage kan je jezelf als volwaardig Sporty monitor beschouwen. Let op! Dit is geen officieel attest van animator. 

Profiel
Je bent of je wordt 16 jaar in 2022 (°2004, °2005, °2006).
Je hebt de sport- en speelkriebels in je lijf en een onophoudend enthousiasme.
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en je bent een teamplayer.

Inschrijven?
Stuur een mailtje naar monitoren@sportyvzw.be

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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dinsdag 12 april tot en met vrijdag 15 april

LOCATIE ACTIVITEIT WANNEER? GEBOORTEJAAR € EXTRA INFO

‘t Kasteeltje 
Wijgmaal Monitorencursus 12 april t.e.m. 15 april 2022 2004 - 2005 - 2006 € 199 Met overnachting

mailto:monitoren%40sportyvzw.be?subject=
mailto:monitoren%40sportyvzw.be?subject=Werken%20als%20Sporty%20monitor
https://www.sportyvzw.be/monitoren
https://www.sportyvzw.be/monitoren
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De baron van Münchhausen
Baron Hieronymus van Münchhausen 
vertelt graag verhalen: over zijn reis naar 
de maan, zijn belevenissen op zee, … Hij 
kan zo spannend vertellen dat hij zelf niet 
meer weet wat verzonnen is en wat niet. 
Je komt het allemaal te weten tijdens dit 
nieuwe theaterkamp vol straffe vertelsels, 
theaterspelletjes en liedjes. Afgewisseld met 
sport en spel. I.s.m. Theater Spoor 6 vzw

Duik- en snorkelavonturen
Met een heuse persluchtfles op je rug maak je 
kennis met duiken. Spelenderwijs train je ook 
op watervaardigheid en snorkeltechnieken. 
Voor echte waterratten, want goed kunnen 
zwemmen is een basisvereiste. In de 
namiddag doen we aan enkele avontuurlijke 
activiteiten als muurklimmen, bumperball en 
archery tag. 
I.s.m. Duikcentrum Dolphyn buddys vzw

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

HHOH
Oud-Heverlee

Kinderboekenhoek ZO36 €64 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Balanceren op één been ZO37 €63 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Wereldreizigers ZO38 ZO39 €117

ZOMER WEEK 1
4 juli tot en met 8 juli

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Bosstraat
Wilsele

Welkom bij de clowns van het circus ZO21 €76 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Kliederen en kladderen ZO22 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Zoete toetjes ZO23 ZO24 €105

Filmlabo ZO25 ZO26 €135KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Kring
Kessel-Lo

Uch, ikke kleine dappere indiaan ZO27 €66 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Ini mini media ZO28 €99 Enkel voor geboortejaar 2016-2017

Grote bengels: ini mini media ZO29 €134 Hele dag op kamp! enkel voor geboortejaar  2016

About fashion en textile ZO30 ZO30 €167

Showkoor ZO31 ZO32 €135

Koekiemonsters ZO33 ZO34 €104

Influencers & photomodels ZO35 €169

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Abdijschool
Vlierbeek
Kessel-Lo

De baron van Münchhausen ZO13 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Robots en Techniek! Ga jij de 
uitdaging aan? ZO14 €144

Wereld vol records ZO15 ZO16 €92

Art @ Sporty ZO17 ZO18 €110

Hengelkamp ZO19 ZO20 €149 De bus vertrekt elke dag om 8u30 en is terug 
om 16u30.

KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Sporthal
Kessel-Lo

Minisportkamp met zwemmen ZO01 €58 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

We slaan in het rond ZO02 €65 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Holderdebolder ZO03 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Ervaringssportkamp met zwemmen ZO04 €89

Breakdance ZO05 ZO06 €109

Doldwaze en gekke sporten ZO07 ZO08 €92

Streetsoccer ZO09 ZO10 €110

Sportkamp met zwemmen, tchoukball, 
tafeltennis en baseball ZO11 €89

Duik- en snorkelavonturen ZO12 ZO12 €185 Zwemkledij en handdoek meebrengen! 
Eventueel ook zwemvliezen, snorkel en druikbril.

KF

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/de-baron-von-munchhausen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/duik-en-snorkelavonturen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/kinderboekenhoek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/balanceren-op-%C3%A9%C3%A9n-been
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/wereldreizigers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/welkom-bij-de-clowns-in-het-circus
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/kliederen-en-kladderen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/zoete-toetjes
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/filmlabo
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/uch-ikke-kleine-dappere-indiaan
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/ini-mini-media
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-ini-mini-media
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/about-fashion-en-textile
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/showkoor
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/koekiemonsters
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/influencers-photomodels
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/de-baron-von-munchhausen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/robots-en-techniek-ga-jij-de-uitdaging-aan
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/robots-en-techniek-ga-jij-de-uitdaging-aan
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/wereld-vol-records
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/art-sporty
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/hengelkamp
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/minisportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/we-slaan-in-het-rond
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/holderdebolder
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ervaringssportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/breakdance
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/doldwaze-en-gekke-sporten
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/streetsoccer
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportkamp-met-zwemmen-tchoukbal-tafeltennis-baseball
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportkamp-met-zwemmen-tchoukbal-tafeltennis-baseball
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/duik-en-snorkelavonturen
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LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

‘t Bakkershof
Merelbeke 

(3/7 t.e.m. 8/7)

Ponyrijden op de boerderij (INTERN) IK1 IK1 €376 Meer info over interne kampen op p6-7.

Boerderijkamp (INTERN) IK2 IK2 €278 Voor geboortejaar 2015 t.e.m. 2012. Meer info 
over interne kampen op p6-7.

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Basisschool
Domino Lummen

Dino-detectives ZO58 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Studio Oscar ZO59 ZO60 €130

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Provinciedomein 
Kessel-Lo

Ponykamp: Aspiranten (voormiddag) PKK05 PKK05 €125
Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p37.Ponykamp: Absolute beginners  

(namiddag) PKK06 PKK06 €125

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Fablab 
KU LEUVEN Fablab zkt. ingenieurs ZO57 ZO57 €229  Vanaf geboortejaar 2010

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Kraal centrum
Herent

Instrumenten van het orkest ZO50 € 79 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Chocoladeweek ZO51 ZO52 €185 De bus vertrekt elke dag om 8u30 en is terug 
om 16u30

Groene vingers ZO53 ZO54 €132

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Groep T
Leuven

Meisjes en wetenschap ZO55 €199

Ingenieus zomerkamp ZO56 €199

Expeditie Sportyson
Kamp Noord en Zuid dagen elkaar uit! 
Een avontuurlijke week rond teamwork, 
survival skills en doorzettingsvermogen. 
Elke dag nieuwe proeven en uitdagingen 
met als toppunt de eilandraad. Hier 
wordt elke dag de beste survivor 
verkozen door alle deelnemers. Een 
kamp voor avonturiers en teamplayers. 
Afgewisseld met sport en spel.

Urban experience
Dompel jezelf volledig onder in de urban 
lifestyle! Zo leren we graffiti spuiten als ‘de 
echte’! Breng de street-artiest in jezelf naar 
boven als we onze eigen stencils maken bij 
Stencil Art. We maken tekeningen met licht 
tijdens Light graffiti en brengen je grootste 
fantasieën tot leven als we streetpaintings 
tekenen met krijt! Afgewisseld met sport en 
spel. I.s.m. Spray & Play

ZOMER WEEK 1
4 juli tot en met 8 juli

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Scoutslokalen 
Vlierbeek
Kessel-Lo

Klimland ZO40 ZO41 €191

Urban experience ZO42 ZO43 €133

Under construction ZO44 ZO45 €109

Expeditie Sportyson ZO46 ZO47 €126

Ride a bike ZO48 €159

Weg zijn wij ZO49 ZO49 €219

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ponyrijden-op-de-boerderij-intern
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/boerderijkamp
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/dino-detectives
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/studio-oscar
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/fablab-zkt-ingenieurs
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/instrumenten-van-het-orkest
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/chocoladeweek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/groene-vingers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/meisjes-en-wetenschap
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/ingenieus-zomerkamp
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/expeditie-sportyson
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/urban-experience
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/klimland
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/urban-experience
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/under-construction
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/expeditie-sportyson
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ride-a-bike
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/weg-zijn-wij
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zomer WEEK 1 themadagen
4 juli tot en met 8 juli

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19*-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET A
Syntra Heverlee

Ma. Van auto tot zeppelin

ZWA
01

ZT01

ZWA
01

ZT01

€79

€16

Di. Jassen passen ZT02 ZT02 €18

Wo. Zomerzotten ZT03 ZT03 €16

Do. Holderdebolder ZT04 ZT04 €16

Vr. Beestig lekker ZT05 ZT05 €18

PAKKET B
Syntra Heverlee

Ma. De eerste filmstapjes

ZWB
01

ZT06

€109

€25

Di. Reis rond de wereld ZT07 €23

Wo. Mini atletiek ZT08 €23

Do. Pinguïns en eskimo’s ZT09 €23

Vr. Beestig lekker ZT10 €25

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET D-E
Syntra Heverlee

Ma. Een trip met een striptekenaar

ZWD
01

ZT11

ZWE
01

ZT21

€118

€26

Di. Escape it ZT12 ZT22 €23

Wo. Mini movie ZT13 ZT23 €28

Do. Atleet voor één dag ZT14 ZT24 €23

Vr. Breakdance ZT15 ZT25 €28

PAKKET F-G
Syntra Heverlee

Ma. Fit en fun

ZWF
01

ZT16

ZWG
01

ZT26

€113

€23

Di. Chocolade atelier ZT17 ZT27 €28

Wo. Wereldreizigers ZT18 ZT28 €23

Do. DIY Festivalfood ZT19 ZT29 €26

Vr. Druk er op los ZT20 ZT30 €23

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08

PAKKET H
Syntra Heverlee

Ma. Ijs- en sorbetatelier

ZWH
01

ZT31

€100

€38

Di. Upcycling ZT32 €30

Wo. Een dag in de wereld van patisserie en 
dessert ZT33 €38

Zomerzotten
Zon, zee, strand, reizen, ijsjes,... Waar denk jij 
aan als je aan de zomer denkt? Is de zomer 
ook jouw favoriete seizoen? We spelen 
zomerbingo, maken onze reiskoffer en 
genieten van de zon. Een dag voor echte 
zomerzotten! Afgewisseld met sport en spel

De eerste filmstapjes
Ga op ontdekking in de magische wereld 
van film. Op een actieve, muzische manier 
ontdek je de basis van de audiovisuele 
taal. Verschillende elementen komen aan 
bod in deze speelse en laagdrempelige 
workshop op maat van kleuters. 
Afgewisseld met sport en spel.
I.s.m. JEF

Ijs- en sorbetatelier
Frambozen sorbetijsje of een coupe banana 
split? Vandaag gaan we aan de slag in het 
ijsatelier. Van roomijs tot sorbet en zelfs ons 
kommetje om de ijsjes in te doen maken we 
zelf. Een dag om handen en vingers bij af te 
likken!
I.s.m. Patissier Rony Parijs

DIY Festivalfood
Nacho’s, burgers of pita? Vandaag wanen 
we ons op de weide van Werchter of 
Pukkelpop. We nemen de kinderen mee naar 
het festival van De Kleine Chef. Samen met 
hen maken we zelf ons eigen festivalfood. 
Afgewisseld met sport en spel.
I.s.m. De Kleine Chef

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

KK

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/van-auto-tot-zeppelin-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/jassen-passen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/zomerzotten-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/holderdebolder-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/beestig-lekker-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/de-eerste-filmstapjes-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/reis-rond-de-wereld-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/mini-atletiek-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/pingu%C3%AFns-en-eskimos-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/beestig-lekker-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/een-trip-met-een-striptekenaar-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/escape-it-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/mini-movie-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/atleet-voor-%C3%A9%C3%A9n-dag-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/breakdance-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/fit-en-fun-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/chocolade-atelier-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/wereldreizigers-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/druk-er-op-los-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/ijs-en-sorbetatelier-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/upcycling-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/een-dag-in-de-wereld-van-patisserie-dessert
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/een-dag-in-de-wereld-van-patisserie-dessert
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/zomerzotten-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/de-eerste-filmstapjes-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/ijs-en-sorbetatelier-td
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Kan jij alle woorden vinden in dit rooster? 
Zoek van links naar rechts, en van boven naar onder

S B M C E H M P V C S O I T
S F E S T I V A L F O O D D
B J E F O T O G R A F I E X
M B B O L M D K S L A G E R
X U Q G R A F F I T I I D N
C H O C O L A D E B I Y K B
L N U V Z P W Z L G R I M E
X B M M p G P G S P O R T Y
G R F V L O G L Q T C C S O
Z O M E R Y G W B P O N Y E
I W U B D M V A K A N T I E

M S P O R T E N L E G O P H
H E F S T R E E T D A N C E
K B R Q K K A M P T T D P K

• BBQ
• FESTIVALFOOD
• GRIME
• PONY
• SPORTY
• VLOG

• BMX
• FOTOGRAFIE
• KAMP
• SLAGER
• STREETDANCE
• ZOMER

• CHOCOLADE
• GRAFFITI
• LEGO
• SPORTEN
• VAKANTIE



zomer WEEK 2
11 juli tot en met 15 juli

Superhelden
Iedereen heeft wel een held of heldin! Jij 
toch ook?! Deze week maken we onze eigen 
heldenmaskers, gaan we op zoek naar onze 
superkrachten en maken we een eigen 
superheldentoverdrank! 
Een verkleedpartijtje mag uiteraard niet 
ontbreken. Stap jij in de voetsporen van jouw 
superheld? Afgewisseld met sport en spel.

Chocoladeweek
We gaan iedere dag creatief met chocolade 
aan de slag; we maken onze eigen 
chocopasta, we bakken chocotaartjes, 
we tekenen en schilderen met … Jawel 
chocolade! Maar we staan ook model voor 
een heuse choco-loco fotoshoot!   We 
smullen ons buikje rond, mmm, chocolade! 
Afgewisseld met sport en spel.
I.s.m. Chocola-Tuti
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LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Sporthal
Kessel-Lo

Minisportkamp met zwemmen ZO61 €58 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Muziyoga ‘Er was eens...’ ZO62 €79 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Jumpen ZO63 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Ervaringssportkamp met zwemmen ZO64 €89

MuziYoga ‘In je element’ ZO65 €128

Rope skipping ZO66 ZO67 €96

Sportkamp met waterpolo, badminton, 
circus en basket ZO68 €89

Freerunning ZO69 €129

Freerunning- en klimstage ZO70 ZO70 €168 Vanaf geboortejaar 2009.

KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Abdijschool
Vlierbeek
Kessel-Lo

De Muziektrein ZO71 €78 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Superhelden ZO72 €65 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Stop het is rood! ZO73 €102

Chocoladeweek ZO74 ZO75 €185 De bus vertrekt elke dag om 8u30 en is terug 
om 16u30.

Escape games ZO76 €127

Expeditie detective: speuren met media ZO77 €175

Summerkickx ZO78 ZO78 €205

KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Bosstraat
Wilsele

1001 ballen en bellen ZO79 €65 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Hulpdiensten ZO80 €76 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Bubble & balls ZO81 €115

Legoweek ZO82 ZO83 €95

Programmeer en vlieg de toekomst in ZO84 €144KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Kring
Kessel-Lo

Uch, ikke kleine dappere indiaan ZO85 €66 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Surfen op geluidsgolven ZO86 ZO87 €130

Dagelijkse Sportykost ZO88 ZO89 €104

Theatersport ZO90 ZO91 €115

Beestenboel ZO92 ZO93 €168

The fashion designer ZO94 ZO94 €167

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/superhelden
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/chocoladeweek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/minisportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/muziyoga-er-was-eens
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/jumpen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ervaringssportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/muziyoga-in-je-element
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/rope-skipping
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportkamp-met-waterpolo-badminton-circus-en-basket
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportkamp-met-waterpolo-badminton-circus-en-basket
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/freerunning
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/freerunning-en-klimstage
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/de-muziektrein
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/superhelden
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/stop-het-is-rood
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/chocoladeweek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/escape-games
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/expeditie-detective-speuren-met-media
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/summerkickx
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/1001-ballen-en-bellen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/hulpdiensten
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/bubble-balls
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/legoweek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/programmeer-en-vlieg-de-toekomst-in
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/uch-ikke-kleine-dappere-indiaan
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/surfen-op-geluidsgolven
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/dagelijkse-sportykost
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/theatersport
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/beestenboel
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/the-fashion-designer


LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Basisschool
Domino Lummen

Welkom op de boerderij ZO111 €89 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Sticker- & posterart ZO112 ZO113 €133

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Provinciedomein 
Kessel-Lo

Ponykamp: Beginners (voormiddag) PKK07 PKK07 €125 Meer info over de niveaus van ponykampen kan 
je terugvinden op p37.Ponykamp: Aspiranten (namiddag) PKK08 PKK08 €125

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Fablab 
KU LEUVEN Fablab zkt. ingenieurs ZO110* ZO110 €229  Vanaf geboortejaar 2010

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

HHOH
Oud-Heverlee

Er was eens ZO101 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Elektriciteit en wetenschap ZO102 ZO103 €127

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Kraal centrum
Herent

Techniekfabriek ZO104 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Grote bengels: dierenplezier ZO105 €142 Hele dag op kamp! Enkel voor geboortejaar 2016

1000 sterren en planeten ZO106 ZO107 €128

Wereldkeuken ZO108 ZO109 €128

Techniekfabriek
Kom jij met professor Proefje mee 
experimenteren, creëren, ontdekken en 
bewonderen over techniek en wetenschap? 
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.   
Afgewisseld met sport en spel.

Grote bengels: dierenplezier
We leren over bijen, brengen een bezoek aan 
een kinderboerderij, sporten en knutselen 
rond dieren. Op vrijdag gaan we op uitstap 
naar Planckendael. Dierenpret verzekerd! 
Afgewisseld met sport en spel.

Te land, ter zee en in de lucht
Wat vind jij stoer en vet? Een racewagen, een 
luchtballon of een raket? We ontdekken deze 
week de wereld van de voertuigen. Rijden 
kun je op de fiets, maar ook in een raceauto. 
Vliegen kan in een vliegtuig, maar ook in een 
luchtballon, een helikopter of zelfs een raket… 
We bouwen een raceauto en experimenteren 
met voertuigen in de lucht en op het water. 
Afgewisseld met sport en spel.

Sprookjeskunst
De personages van het sprookjesmuseum 
zijn triest: Roodkapje is haar rode mantel 
beu, de heks wil een huisje vol glitters 
en de wolf wil graag eens spelen met de 
biggetjes i.p.v. ze bang te maken. Kom hen 
terug opvrolijken: maak nieuwe decors en 
outfits, boetseer nieuwe attributen, maak 
fonkelende spiegels en verzin nieuwe 
grappige sprookjesverhalen. Afgewisseld 
met sport en spel. I.s.m. De Kliederkeet
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ZOMER WEEK 2
11 juli tot en met 15 juli

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Scoutslokalen 
Vlierbeek
Kessel-Lo

Missie avontuur ZO95 €185

Ter land, ter zee en in de lucht ZO96 €99

Sprookjeskunst ZO97 ZO98 €130

Now or never adventure ZO99 €185

Stempels en prints ZO100 €149

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/welkom-op-de-boerderij
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sticker-poster-art
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/fablab-zkt-ingenieurs
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/er-was-eens
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/elektriciteit-en-wetenschap
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-dierenplezier
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/1000-sterren-en-planeten
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/wereldkeuken
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/techniekfabriek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-dierenplezier
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ter-land-ter-zee-en-in-de-lucht
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sprookjeskunst
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/missie-avontuur
mailto:https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ter-land-ter-zee-en-in-de-lucht?subject=
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sprookjeskunst
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/now-or-never-adventure
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/stempels-en-prints


zomer WEEK 2 themadagen
11 tot en met 15 juli

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19*-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET A
Syntra Heverlee

Ma. De techniekfabriek

ZWA
02

ZT34

ZWA
02

ZT34

€79

€16

Di. Twinkel ZT35 ZT35 €18

Wo. Dierenplezier ZT36 ZT36 €16

Do. Allemaal clowntjes met Zino ZT37 ZT37 €18

Vr. Op stap in de jungle ZT38 ZT38 €16

PAKKET B
Syntra Heverlee

Ma. De KLEIne schat

ZWB
02

ZT39

€109

€25

Di. Circus Krokofant ZT40 €23

Wo. De Podiumplaneet ZT41 €25

Do. De wondere kabouterereld ZT42 €23

Vr. Jumpen ZT43 €23

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET D-E
Syntra Heverlee

Ma. Sticker art

ZWD
02

ZT44

ZWE
02

ZT54

€118

€28

Di. Wereldkeuken ZT45 ZT55 €23

Wo. Ballonnen figuren ZT46 ZT56 €28

Do. Showtime ZT47 ZT57 €23

Vr. Stopmotion ZT48 ZT58 €26

PAKKET F-G
Syntra Heverlee

Ma. Expeditie Sportyson

ZWF
02

ZT49

ZWG
02

ZT59

€111

€23

Di. BMX Extreme ZT50 ZT60 €26

Wo. De bal gaat aan het rollen ZT51 ZT61 €23

Do. Slager voor één dag ZT52 ZT62 €26

Vr. Spionnen gezocht ZT53 ZT63 €23

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08

PAKKET H
Syntra Heverlee

Ma. Virtual reality
ZWH

02

ZT64

€115

€38

Di. Uitstap rafting ZT65 €45

Wo. Bij de slager ZT66 €38

De KLEIne schat
Maak je klaar voor de schattenjacht! Uit 
klei maken we een reuzegrote schatkaart. 
Met bergen, rivieren, bossen en een veilige 
verstopplaats. Op zoek naar onze schat 
beleven we een heleboel avonturen. We 
beklimmen bergen, doorzwemmen de zee, 
misleiden wilde beesten en trekken sluipend 
door het moeras. Spannend! Afgewisseld 
met sport en spel. I.s.m. Mooss vzw

De Podiumplaneet
Aarde, Jupiter, Mars, Venus, ... zijn planeten 
in ons zonnestelsel. Wij maken deze week 
onze eigen planeet: eentje met een echt 
podium en ons eigen verhaaltje rond de 
planeten. Zouden de zon, de maan en de 
sterren ook mee komen spelen, dansen 
en zingen? Samen op onze zelfgemaakte 
podiumplaneet. Wel opletten dat we er niet 
afvallen! Afgewisseld met sport en spel. I.s.m. 
Mithe Musicalcompagnie

Showtime
Zet je schrap! Deze dag zit vol goocheltrucs 
en piramides. Een piramide met twee, 
drie of vier, we testen het allemaal! Blink 
ook je goochelstaf maar op want geen 
enkele truc zal ons nog vreemd zijn. 
Afgewisseld met sport en spel.

Virtual reality
Neem een duik in de toekomst en ga aan 
de slag met virtual en augmented reality. 
Met een laagdrempelige tool bouw je een 
virtuele ruimte die je vult met digitale figuren.
I.s.m. JEF
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*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   
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https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/de-techniekfabriek-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/twinkel-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/dierenplezier-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/allemaal-clowntjes-met-zino-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/op-stap-in-de-jungle-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/circus-krokofant-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/de-podiumplaneet-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/de-wondere-kabouterwereld-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/jumpen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/sticker-art-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/wereldkeuken-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/ballonnen-vouwen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/showtime-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/stopmotionanimatie-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/expeditie-sportyson-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/bmx-extreme-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/de-bal-gaat-aan-het-rollen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/slager-voor-%C3%A9%C3%A9n-dag-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/spionnen-gezocht-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/virtual-reality-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/uitstap-rafting
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/bij-de-slager-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/de-podiumplaneet-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/showtime-td
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GROTE BENGELS KAMPEN: 

JE KLEUTER (geboortejaar 2016) EEN HELE DAG OP KAMP

Aan alle kleuters die de derde kleuterklas achter de rug hebben: proficiat! Jullie gaan weldra naar de ‘grote’ school. Speciaal voor 
jullie ontwikkelden we het concept ‘grote bengelskampen’. 

Alle kleuters die geboren zijn in 2016 mogen deze zomervakantie meedoen aan deze kleuterkampjes van 9u tot 16u.  
Ben jij ook klaar voor een hele dag actie, fun, knutselen en zoveel meer?!

Creatief met dozen

LOCATIE PERIODE

DE ARK KESSEL-LO ZOMER 5

Sporty mengelmoes

LOCATIE PERIODE

SPORTHAL KESSEL-LO ZOMER 9

Dierenplezier

LOCATIE PERIODE

DE KRAAL HERENT ZOMER 2
SCOUTS VLIERBEEK ZOMER 8

Ini mini media 
Tring, tring, vroem, vroem 

tuut, tuut Waterpret en bellen

LOCATIE PERIODE

DE KRING KESSEL-LO ZOMER 1

LOCATIE PERIODE

DE WAAIER BERTEM ZOMER 5
DE KRAAL HERENT ZOMER 8

LOCATIE PERIODE

DE ARK KESSEL-LO ZOMER 4
HHOH OUD-HEVERLEE ZOMER 7

Van Wimbledon tot Roland 
Garros

LOCATIE PERIODE

SPORTHAL KESSEL-LO ZOMER 6

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-creatief-met-dozen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-sporty-mengelmoes
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-dierenplezier
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-ini-mini-media
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-tring-tring-vroem-vroem-tuut-tuut
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-tring-tring-vroem-vroem-tuut-tuut
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-waterpret-en-bellen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-van-wimbledon-tot-roland-garros
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-van-wimbledon-tot-roland-garros


zomer WEEK 3
18 juli tot en met 22 juli (5 dagen)
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zomer WEEK 3
18 juli tot en met 20 juli (let op: 3 dagen!)

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Ark 
Kessel-Lo

Alles op wieltjes ZO130 €44 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

De bakkerij ZO131 ZO132 €65

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

HHOH
Oud-Heverlee

Kriebeldiertjes ZO133 €43 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Outdoor kids ZO134 ZO135 €79

Grote KUNST met kleine handen
Elke dag opnieuw beginnen we van ‘scratch’ 
en experimenteren we wat er allemaal 
mogelijk is met één hoofdmateriaal. Het 
resultaat van ons onderzoek kan zowel 
een artistiek product worden als een 
gebruiksvoorwerp of een kamp.
We gaan aan de slag met recup of duurzame 
materialen. Afgewisseld met sport en spel. 
I.s.m. Mister Box

Een hart voor hout
Heb jij een hart voor hout? Hou je ervan 
om de handen uit de mouwen te steken 
en de leukste dingen te bouwen? Je bouwt 
deze week niet alleen een groot houten 
huis met de bouwpakketten van Leonardo 
Toys, maar je gaat ook echt aan de slag 
met hamer, zaag, rasp en schuurpapier om 
zo de leukste dingen uit hout te maken. 
Afgewisseld met sport en spel.

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Provinciedomein 
Kessel-Lo

Ponykamp: Absolute beginners 
(voormiddag) PKK09 PKK09 €125 Meer info over de niveaus van ponykampen 

kan je terugvinden op p37.
Ponykamp: Gevorderden (namiddag) PKK10 PKK10 PKK10 €125

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Beekse Bergen
(17/07 - 22/07) Safarikamp (INTERN) IK3 IK3 €469

*Vanaf geboortejaar 2014. Meer info over 
interne kampen op p6-7.

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Abdijschool
Vlierbeek
Kessel-Lo

Grote KUNST met kleine handen ZO114 €79 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Circus krokofant ZO115 €65 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Play Factory ZO116 ZO117 €104

Een hart voor hout ZO118 ZO119 €152

Graffiti worx ZO120 €179KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Kraal centrum
Herent 

Prins(es) voor één week ZO121 €65 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Mediaravotters ZO122 ZO123 €130

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Sporthal 
Kessel-Lo

Mini splash ZO124 €49 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Multiballs met Ypie ZO125 €43 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

FC Sporty ZO126 €57

Splash ZO127 ZO128 €63

Spikeball- en MTBstage ZO129 ZO129 €93
KF

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/alles-op-wieltjes
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/de-bakkerij
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/kriebeldiertjes
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/outdoor-kids
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-kunst-met-kleine-handen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/een-hart-voor-hout
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/safarikamp-intern
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-kunst-met-kleine-handen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/circus-krokofant
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/play-factory
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/een-hart-voor-hout
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/graffiti-worx
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/prins-es-voor-%C3%A9%C3%A9n-week
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/mediaravotters
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/mini-splash
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/multiballs-met-ypie
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/fc-sporty
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/splash
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/spikeball-en-mtbstage


LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19*-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET A
Syntra Heverlee

Ma. 1001 ballen

ZWA
03

ZT67

ZWA
03

ZT67

€64

€16

Di. Dokter Dieter Doe ZT68 ZT68 €18

Wo. Jumpen ZT69 ZT69 €16

Vr. Bon appétit ZT70 ZT70 €18

PAKKET B
Syntra Heverlee

Ma. Groen blauw paars

ZWB
03

ZT71

€90

€25

Di. Op avontuur in de ruimte ZT72 €23

Wo. Kinderboekenhoek ZT73 €25

Vr. Bon appétit ZT74 €25

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET D-E
Syntra Heverlee

Ma. Light graffiti

ZWD
03

ZT75

ZWE
03

ZT83

€104

€28

Di. Op expeditie ZT76 ZT84 €23

Wo. Freaky fotografie ZT77 ZT85 €26

Vr. Uitstap Technopolis ZT78 ZT86 €35

PAKKET F-G
Syntra Heverlee

Ma. Elektroshock

ZWF
03

ZT79

ZWG
03

ZT87

€99

€23

Di. Illustreren kan je leren ZT80 ZT88 €26

Wo. De bakkerij ZT81 ZT89 €23

Vr. Uitstap Technopolis ZT82 ZT90 €35

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08

PAKKET H
Syntra Heverlee

Ma. Vloggen
ZWH
03

ZT91

€100

€38

Di. Druk je stuk ZT92 €38

Wo. Pimpen met pyrografie en etspasta ZT93 €30

Dokter Dieter Doe
Tandpijn aan je dikke teen? Bilgriep? Pudding 
in je hoofd? Dan moet je naar dokter Dieter 
Doe. Eindelijk een dokter waar alle kinderen 
met plezier naar uitkijken. Zijn dokterspraktijk 
is nog helemaal niet klaar en al snel blijkt dat 
Dieter Doe geen gewone dokter is. Geen 
zalven, geen siropen, geen pillengedoe…! 
I.s.m. Theater Spoor 6

Groen blauw paars
Is groen + blauw gelijk aan paars? Ontdek 
het zelf en experimenteer erop los. We 
inspireren ons op de voorstelling Bonte 
Nacht van Tuning People. De acteurs duiken 
letterlijk in de verf. Ze spetten, druppen, 
kwakken én vertoeven in een wonderlijke 
wereld. De workshop belooft speelplezier 
met verf.  Afgewisseld met sport en spel.
I.s.m. Mooss vzw

Light graffiti
Met licht tekeningen maken, hoe doe je 
dat? In deze workshop leer je het allemaal! 
Van je naam schrijven, tot diepzeeduiken, 
tot sprookjesachtige landschappen maken, 
je kan het zo gek niet bedenken. En dit 
allemaal met wat lichtjes en een camera. 
Afgewisseld met sport en spel.
I.s.m. Villa Basta

Elektroshock
Hier brandt de lamp! Gedurende deze dag 
leren we spelenderwijs elektriciteit kennen. 
Werk je graag met draden, schakelaars, 
schroevendraaiers en ander elektrisch 
materiaal? Laad je batterijen maar op! 
We laten de lampjes branden en leren 
circuits maken.
Afgewisseld met sport en spel.

zomer WEEK 3 themadagen
18 juli tot en met 22 juli (4 dagen !)

25

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

KK

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/1001-ballen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/dokter-dieter-doe-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/jumpen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/bon-app%C3%A9tit-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/groen-blauw-paars-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/op-avontuur-in-de-ruimte-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/kinderboekenhoek-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/bon-app%C3%A9tit-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/light-graffiti-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/op-expeditie-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/freaky-fotografie-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/uitstap-technopolis-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/elektroshock-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/illustreren-kan-je-leren-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/de-bakkerij-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/uitstap-technopolis-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/vloggen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/druk-je-stuk-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/pimpen-met-pyrografie-en-etspasta-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/dokter-dieter-doe-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/groen-blauw-paars-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/light-graffiti-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/elektroshock-td


LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Ontmoetings-
centrum

Sint-Joris-Weert

Een trip met een striptekenaar ZO163 ZO163 ZO163 €110 Vanaf geboortejaar 2016

Ravotten in de bossen ZO164 ZO164 ZO164 €105 Vanaf geboortejaar 2016

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Ark
Kessel-Lo

Dino-detectives ZO155 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Grote bengels: Waterpret en bellen ZO156 €93 Hele dag op kamp! Enkel voor geboortejaar 
2016

Klimland ZO157 ZO158 €191

Zeepkistenfeest ZO159 €129

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Waaier
Bertem

Holderdebolder ZO160 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Expeditie Sportyson ZO161 ZO162 €126

Van kop tot teen
Als ware ontdekkingsreizigers gaan we op 
ontdekking in ons eigen lichaam, met ons 
eigen lichaam. We komen elke dag nieuwe 
lichaamsdelen tegen en zoeken uit wat we 
hier allemaal mee kunnen doen. Tijdens de 
ontdekkingsreis worden actieve en creatieve 
activiteiten afgewisseld. 

Social media monkeys
Wat wil JIJ aan de wereld vertellen? Met 
iPad Pro’s maken we stopmotion- en 
animatiefilmpjes. We schrijven, dansen 
en filmen erop los. De lesgever is een 
professionele choreografe. Ze leert je de 
nieuwste TikTok dansjes! Op het einde van 
de week heb je een hoop content: YouTube-
filmpjes, foto’s en TikToks om met je vrienden 
en volgers te delen. I.s.m. Ijsjes voor altijd
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ZOMER WEEK 4
25 juli tot en met 29 juli 

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Provinciedomein
Kessel-Lo

Ponykamp: Aspiranten (voormiddag) PKK11 PKK11 €125 Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p37.Ponykamp: Beginners (namiddag) PKK12 PKK12 €125

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Sporthal 
Kessel-Lo

Minisportkamp met zwemmen ZO136 €58 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Minidisco ZO137 €63 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

FC Sporty ZO138 €63 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Ervaringssportkamp met zwemmen ZO139 €89

Sporty Danst! ZO140 ZO141 €95

Jump around ZO142 ZO143 €146

Sportkamp zwemmen, bounceball, 
atletiek en new games ZO144 €89

Squash- en klimstage ZO145 ZO145 €165

KF

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Abdijschool
Vlierbeek
Kessel-Lo

De wondere kabouterwereld ZO146 €65 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Van kop tot teen ZO147 €65 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Showtime ZO148 €109

Gamen met VR en AR ZO149 ZO150 €116

Spionnen gezocht ZO151 ZO152 €111

Summer jam: ‘Ukelele style’ ZO153 €149

Social media monkeys ZO154 €169

KF

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/een-trip-met-een-striptekenaar
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ravotten-in-de-bossen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/dino-detectives
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-waterpret-en-bellen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/klimland
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/zeepkistenfeest
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/holderdebolder
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/expeditie-sportyson
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/van-kop-tot-teen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/social-media-monkeys
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/minisportkamp-met-zwemmen
http://Minidisco
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/fc-sporty
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ervaringssportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sporty-danst
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/jump-around
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportkamp-met-zwemmen-bouncebal-atletiek-new-games
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportkamp-met-zwemmen-bouncebal-atletiek-new-games
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/squash-en-klimstage
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/de-wondere-kabouterwereld
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/van-kop-tot-teen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/showtime
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/gamen-met-vr-en-ar
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/spionnen-gezocht
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/summer-jam-ukelele-style
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/social-media-monkeys


ZOMER WEEK 4 themadagen
25 juli tot en met 29 juli 

School voor hekserij en hocus pocus
Heksen kunnen uit zichzelf niet toveren, 
dat leren ze op de School voor hekserij en 
hocus pocus. Een onhandige stuntelige 
tovenaarsleerling heeft moeite om zijn 
tovenaarsdiploma te halen. Komen jullie 
helpen? Wie weet ga je zelf wel met een 
tovenaarsdiploma naar huis! 
Afgewisseld met sport en spel. 

Apero Go
We zetten onze koksmuts op en trekken 
onze keukenschort aan. Geen ingewikkelde 
recepten of uitgebreide driegangenmenu’s 
vandaag, maar lekkere en verfijnde hapjes. 
Apero go!
Afgewisseld met sport en spel.

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19*-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET C
Scheut Kessel-Lo

Ma. Balanceren op één been

ZWC
04

ZT94

ZWC
04

ZT94

€105

€23

Di. Pizza pronto ZT95 ZT95 €23

Wo. School voor hekserij en hocus pocus ZT96 ZT96 €23

Do. Waterpret en bellen ZT97 ZT97 €23

Vr Sprookjesland ZT98 ZT98 €23

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET D-E
Scheut Kessel-Lo

Ma.  Art@Sporty

ZWD
04

ZT99

ZWE
04

ZT104

€105

€23

Di. Sporty records ZT100 ZT105 €23

Wo. Groene vingers ZT101 ZT106 €23

Do. Apero go ZT102 ZT107 €23

Vr Laat je rollen ZT103 ZT108 €23
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*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/school-voor-hekserij-en-hocus-pocus-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/apero-go-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/balanceren-op-%C3%A9%C3%A9n-been-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/pizza-pronto-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/school-voor-hekserij-en-hocus-pocus-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/waterpret-en-bellen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/sprookjesland-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/art-sporty-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/sporty-records-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/groene-vingers-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/apero-go-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/laat-je-rollen-td


Kleuren en geuren
We verdiepen ons deze week in de wereld 
van de kleuren en de geuren. We toveren met 
kleuren, verven met geuren, maken heerlijk 
geurende zeepjes, gaan op kleurenjacht... 
Een week vol creatieve knutselactiviteiten 
en actieve spelletjes rond kleuren en geuren.  
Afgewisseld met sport en spel.

Mindstorms en technologie
Ontdek de creatieve mogelijkheden van 
Lego Mindstorms. Bouw robots sneller 
dan ooit, met behulp van een app op je 
tablet. Tijdens de laatste dag maken we ons 
eigen toetsenbord met MakeyMakey en 
spelen hiermee spelletjes. Zo gebruiken we 
bijvoorbeeld klei en bananen als toetsen om 
een spel te bedienen. Een kamp voor echte 
techneuten!

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Abdijschool
Vlierbeek
Kessel-Lo

Kleuren en geuren ZO172 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Multiballs met Ypie ZO173 €63 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Beestige natuurweek ZO174 ZO175 €139

Wereldreizigers ZO176 ZO177 €117

Mindstorms en technologie ZO178 €149KF

ZOMER WEEK 5
1 AUGUSTUS tot en MET 5 augustus

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Waaier 
Bertem

Mini Play Factory ZO190 €65 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Grote bengels: tring, tring, vroem, 
vroem, tuut, tuut ZO191 €93 Hele dag op kamp! Enkel voor geboortejaar 2016.

Street art ZO192 ZO193 €133

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Ontmoetings-
centrum 

Sint-Joris-Weert

1001 sterren en planeten ZO194 ZO194 ZO194 €128 Vanaf geboortejaar 2016

Groene vingers ZO195 ZO195 ZO195 €132 Vanaf geboortejaar 2016
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LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Sporthal
Kessel-Lo

Minisportkamp met zwemmen ZO165 €58 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

1001 ballen en bellen ZO166 €65 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Ervaringssportkamp met zwemmen ZO167 €89

Sportymix XL ZO168 ZO169 €96

Sportkamp zwemmen, balsport, hoc-
key en slagsport ZO170 €89

Duik- en snorkelavonturen ZO171 ZO171 €185

KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Scoutslokalen 
Vlierbeek
Kessel-Lo

Schilderen en tekenen op groot 
formaat ZO179 ZO180 €128

Ravotten in de bossen ZO181 ZO182 €105

Adventure mix ZO183 ZO183 €249

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Ark
Kessel-Lo

Creatief met dozen ZO184 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Grote bengels: creatief met dozen ZO185 €93 Hele dag op kamp! Enkel voor geboortejaar 2016

Reis rond de wereld ZO186 €67

Ter land, ter zee en in de lucht ZO187 €99

Actiefilm ZO188 €135

Een duik in de virtuele wereld ZO189 €135

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/kleuren-en-geuren
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/mindstorms-en-technologie
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/kleuren-en-geuren
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/multiballs-met-ypie
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/beestige-natuurweek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/wereldreizigers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/mindstorms-en-technologie
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/mini-play-factory
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-tring-tring-vroem-vroem-tuut-tuut
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-tring-tring-vroem-vroem-tuut-tuut
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/street-art
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/1001-ballen-en-bellen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/groene-vingers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/minisportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/1001-ballen-en-bellen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ervaringssportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportymix-xl
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportkamp-met-zwem-balsport-hockey-en-slagsport
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportkamp-met-zwem-balsport-hockey-en-slagsport
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/duik-en-snorkelavonturen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/tekenen-en-schilderen-op-groot-formaat
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/tekenen-en-schilderen-op-groot-formaat
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ravotten-in-de-bossen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/adventure-mix
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/creatief-met-dozen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-creatief-met-dozen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/reis-rond-de-wereld
mailto:https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ter-land-ter-zee-en-in-de-lucht?subject=
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/actiefilm
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/een-duik-in-de-virtuele-wereld


ZOMER WEEK 5
1 AUGUSTUS tot en MET 5 augustus

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Provinciedomein 
Kessel-Lo

Ponykamp: Half-gevorderden 
(voormiddag) PKK13 PKK13 PKK13 €125

Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p37.Ponykamp: Absolute beginners

 (namiddag) PKK14 PKK14 €125

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Manege Wimpelhof
Herent

Ponykamp: Absolute beginners PKW12 PKW12 PKW12 €190
Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p37.Ponykamp: Aspiranten PKW13 PKW13 PKW13 €190

Ponykamp: Half-gevorderden PKW14 PKW14 PKW14 PKW14 €190

zomer WEEK 5 themadagen
1 AUGUSTUS tot en MET 5 augustus

1000 sterren en planeten
Hoe word je astronaut? Hoe zit een 
ruimteschip  in elkaar? Hoe leer ik mijn 
weg vinden tussen  de sterren? Waarom is 
Pluto geen planeet meer en is het  heelal 
oneindig? We maken een eigen sterrenkaart 
en  kijken door een sterrenkijker naar onze 
eigen ster en de zon. Uiteraard brengen we 
een  bezoek aan de sterrenwacht Urania. 
Afgewisseld met sport en spel.

Groene vingers
Heb jij groene vingers en breng je je 
vrije tijd liefst door in de vrije natuur? 
We zaaien onze eigen plantjes, maken 
zaadbommen, leren planten vermeerderen 
door te stekken, … Ook een workshop 
bloemschikken en een bezoek aan een 
moestuin mag deze week niet ontbreken.  
Afgewisseld met sport en spel.
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LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19*-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET C
Scheut Kessel-Lo

Ma. Welkom op de boerderij

ZWC
05

ZT109

ZWC
05

ZT109

€105

€23

Di. Mini disco ZT110 ZT110 €23

Wo. Creakriebels ZT111 ZT111 €23

Do. Superhelden ZT112 ZT112 €23

Vr. Het super deluxe kleuterorkest ZT113 ZT113 €23

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET D-E
Scheut Kessel-Lo

Ma. De bakkerij

ZWD
05

ZT114

ZWE
05

ZT119

€105

€23

Di. Clic it ZT115 ZT120 €23

Wo. Paralympics ZT116 ZT121 €23

Do.  Play Factory ZT117 ZT122 €23

Vr. Under construction ZT118 ZT123 €23

Creakriebels
Is je kleuter ook zo dol op kliederen en 
kladderen? Het is dan ook super leuk! 
Vandaag draait niet om het maken van 
knutselwerkjes, maar wel om het doen en 
ervaren. We laten onze creativiteit de vrije 
loop! Afgewisseld met sport en spel.

Paralympics
Vandaag ondervinden we zelf eens hoe 
het is om te voetballen als je blind bent, of 
wanneer je enkel je armen kan gebruiken 
bij volleybal. Straf wat ze op de Paralympics 
allemaal verwezenlijken! Afgewisseld met 
sport en spel.

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/1001-ballen-en-bellen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/groene-vingers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/welkom-op-de-boerderij-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/minidisco-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/creakriebels-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/superhelden-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/het-superdeluxe-kleuterorkest-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/de-bakkerij-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/clic-it-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/paralympics-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/play-factory-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/under-construction-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/creakriebels-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/paralympics-td


zomer WEEK 6
8 augustus tot en met 12 augustus

Hulpdiensten
Deze week trekken we een uniform aan en 
schieten we te hulp! We gaan te werk als 
echte brandweermannen, vangen dieven 
als echte politiemannen, rijden rond met 
sirenes… Kortom, we zijn op zoek naar echte 
helden om ons deze week te helpen. 
Afgewisseld met sport en spel.

Het mysterie van het verloren kostuum
We zijn klaar voor de voorstelling! We 
kunnen beginnen! Yes! Maar oei, wat is dat 
nu, we missen een kostuum. Het kostuum 
van de hoofdrolspeler in de musical nog 
wel! Hoe kan dat nu? Waar is het gebleven? 
Gestolen? Verloren? Kunnen we het 
mysterie oplossen en het verloren kostuum 
op tijd terugvinden? Afgewisseld met sport 
en spel. I.s.m. Musicalcompagnie Mithe
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LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Bosstraat
Wilsele

Woutje astronautje ZO212 €66 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Koken is kinderspel ZO213 €76 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Under construction ZO214 ZO215 €109

Sticker- & posterart ZO216 ZO217 €133KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Abdijschool
Vlierbeek
Kessel-Lo

Hulpdiensten ZO204 €76 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Holderdebolder ZO205 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Het mysterie van het verloren
kostuum ZO206 ZO207 €135

Tabletkamp: Appventure ZO208 ZO209 €130

Expeditie Sportyson ZO210 ZO211 €126
KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Scoutslokalen
Vlierbeek
Kessel-Lo

Klim erop ZO218 €125

Trip met de teletijdsmachine ZO219 ZO220 €138

DIY KNOT ZO221 ZO222 €131

Padel- en MTBstage ZO223 ZO223 €199

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Ark
Kessel-Lo

Op stap in de jungle ZO224 €64 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Sprookjeskunst ZO225 ZO226 €130

Digital Storytelling ZO227 €175

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Sporthal
Kessel-Lo

Minisportkamp met zwemmen ZO196 €58 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Grote bengels: Van Wimbledon tot 
Rolland Garros ZO197 €125 Een hele dag op kamp! Enkel voor geboorte-

jaar 2016 

Schattenjacht ZO198 €63 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Ervaringssportkamp met zwemmen ZO199 €89

Van Wimbledon tot Roland Garros ZO200 €125

Van Wimbledon tot Roland Garros ZO201 €129

Sportkamp met zwemmen, badminton,  
handbal en volleybal ZO202 €89

Summerkickx ZO203 ZO203 €205

KF

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/hulpdiensten
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/het-mysterie-van-het-verloren-kostuum
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/woutje-astronautje
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/koken-is-kinderspel
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/under-construction
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sticker-poster-art
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/hulpdiensten
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/holderdebolder
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/het-mysterie-van-het-verloren-kostuum
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/het-mysterie-van-het-verloren-kostuum
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/tabletkamp-appventure
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/expeditie-sportyson
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/klim-erop
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/trip-met-de-teletijdmachine
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/diy-k-not
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/padel-en-mtbstage
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/op-stap-in-de-jungle
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sprookjeskunst
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/digital-storytelling
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/minisportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-van-wimbledon-tot-roland-garros
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-van-wimbledon-tot-roland-garros
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/schattenjacht
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ervaringssportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/van-wimbledon-tot-roland-garros
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/van-wimbledon-tot-roland-garros
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportkamp-met-zwemmen-badminton-handbal-en-volleybal
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportkamp-met-zwemmen-badminton-handbal-en-volleybal
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/summerkickx


zomer WEEK 6
8 augustus tot en met 12 augustus

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 dino-eieren 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.

Carts & boards
Een race met de go-carts of je evenwicht 
zoeken op één van onze boards? We 
proberen het uit op waveboards, skateboards, 
space scooters en hoverboards. Het is zo 
makkelijk dat iedereen een hoverboarder 
kan worden! Na deze week zal je heel 
makkelijk door de straten hoveren! 
Afgewisseld met sport en spel.

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Kraal Centrum
Herent

Superhelden ZO228 €65 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Koekiemonsters ZO229 ZO230 €104

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Waaier
Bertem

Dino-detectives ZO231 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Laat je rollen ZO232 €125

Carts & boards ZO233 €129

Art @ Sporty ZO234 ZO235 €110

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Elephants Camp 
Wenduine

(7/8 - 12/8)

Surf- en beachkamp aan zee (INTERN) IK4/IK5 €405 Meer info over interne kampen op p6-7.

Surf- en skatekamp aan zee (INTERN) IK6/IK7 €415 Meer info over interne kampen op p6-7.

Pony- en surfkamp aan zee (INTERN) IK8 €519
Voor geboortejaren 2011 t.e.m. 2010; niveau 
ponykamp: beginners en gevorderden. Meer 
info over interne kampen op p6-7.

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Manege
Wimpelhof

Herent

Ponykamp: Absolute beginners PKW15 PKW15 PKW15 €190

Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p37.

Ponykamp: Beginners PKW16 PKW16 PKW16 €190

Ponykamp: Aspiranten PKW17 PKW17 PKW17 €190

Ponykamp: (Half-)gevorderden PKW18 PKW18 PKW18 €190

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Provinciedomein 
Kessel-Lo

Ponykamp: Absolute beginners 
(voormiddag) PKK15 PKK15 €125 Meer info over de niveaus van ponykampen 

kan je terugvinden op p37.
Ponykamp: Beginners (namiddag) PKK16 PKK16 €125
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https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/dino-detectives
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/carts-boards
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/superhelden
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/koekiemonsters
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/dino-detectives
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/laat-je-rollen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/carts-boards
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/art-sporty
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/surf-en-beachkamp-aan-zee
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/surf-en-skatekamp-aan-zee-intern
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/pony-en-surfkamp-aan-zee-begingev
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
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zomer WEEK 6 themadagen
8 augustus tot en met 12 augustus

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19*-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET C
Scheut Kessel-Lo

Ma. Circus Krokofant

ZWC
06

ZT124

ZWC
06

ZT124

€105

€23

Di. Holderdebolder ZT125 ZT125 €23

Wo. Wij zijn bij de brandweer ZT126 ZT126 €23

Do. Alles op wieltjes ZT127 ZT127 €23

Vr. Ridders en prinsessen ZT128 ZT128 €23

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET D-E
Scheut Kessel-Lo

Ma. Boog-en lasershooting

ZWD
06

ZT129

ZWE
06

ZT134

€105

€23

Di. Verf in alle geuren en kleuren ZT130 ZT135 €23

Wo. Ravot je rot ZT131 ZT136 €23

Do. Escape it ZT132 ZT137 €23

Vr. Wafels en pannenkoeken ZT133 ZT138 €23

Wij zijn bij de brandweer
Vandaag staan we aan de zijde van 
brandweerman Bruno. Wist je al dat de 
brandweer niet enkel vuur blust maar 
bijvoorbeeld ook katjes uit de boom redt 
wanneer die vastzitten? We leren er vandaag 
alles over. Tutatutaaaa, de helden van de 
brandweer komen er aan! Afgewisseld met 
sport en spel.

Verf in alle geuren en kleuren
Spatten met verf, knikkerverven, verven op 
glas, verfblazen, verven met javel,… Vandaag 
gaan we op 101 verschillende manieren 
met verf prachtige schilderijen maken. 
Afgewisseld met sport en spel.

Ken jij Ypie al? 

Leer Ypie, de mascotte van Sporty, kennen in deze video!

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/circus-krokofant-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/holderdebolder-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/wij-zijn-bij-de-brandweer-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/alles-op-wieltjes-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/ridders-en-prinsessen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/boog-en-lasershooten-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/verf-in-alle-geuren-en-kleuren-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/ravot-je-rot-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/escape-it-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/wafels-en-pannenkoeken-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/wij-zijn-bij-de-brandweer-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/verf-in-alle-geuren-en-kleuren-td
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Ken jij Ypie al? 

Leer Ypie, de mascotte van Sporty, kennen in deze video!



zomer WEEK 7
16 augustus tot en met 19 augustus (4 dagen!)

Wereld vol records
Guinnes World Records: je kan het zo gek 
niet bedenken of er bestaat een record… 
Welk record kan jij breken? Laat je fantasie de 
vrije loop en bedenk je eigen recordpoging. 
Probeer, noteer je resultaat en daag anderen 
uit. Wie weet sta jij aan het eind van de zomer 
wel in het Sporty book of records! 
Afgewisseld met sport en spel.

De ronde van de toekomst
Dagelijks trekken we erop uit voor een 
training/etappe/fietstocht. 
Daarnaast schaaf je je fietstechniek bij, 
leer je je eigen sportdrank maken en leer 
je hoe je je fiets moet onderhouden. Om 
de week helemaal af te maken, leven we 
ons op woensdag volledig uit op de MTB 
en organiseren we op vrijdag onze eigen 
wedstrijd! I.s.m. K2K Coaching.

34

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Scoutslokalen 
Vlierbeek
Kessel-Lo

Vossenpas en uilenogen ZO265 €104

Bubble & balls ZO266 €97

Ride a bike ZO267 €129

We knallen er op los ZO268 €109

Waterworld ZO269 ZO269 €193

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Sporthal
Kessel-Lo

Minisportkamp met zwemmen ZO236 €49 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

We slaan in het rond ZO237 €55 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Balanceren op één been ZO238 €53 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Ervaringssportkamp met zwemmen ZO239 €74

Rope skipping ZO240 ZO241 €79

Wereld vol records ZO242 ZO243 €77

Sportkamp met zwemmen, tafeltennis, 
tchoukball en baseball ZO244 €74

KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Abdijschool
Vlierbeek
Kessel-Lo

Later als ik groot ben, word ik ... ZO245 €54 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Muzikale reis rond de wereld ZO246 €65 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Beestenboel ZO247 ZO248 €153

Maak je eigen website ZO249 ZO250 €104

Upcyclen ZO251 €85

De ronde van de toekomst ZO252 €133 Eigen (koers)fiets, helm en fietsslot meenemen.
KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Bosstraat
Wilsele

De (w)onderwaterwereld ZO253 €55 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Als atleet over de meet ZO254 €54 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Reporters gezocht ZO255 ZO256 €97

Lekker België ZO257 ZO258 €108KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Kring
Kessel-Lo

Reis rond de wereld ZO259 €56 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Beweegkriebels met Ypie ZO260 €53

Klim- en klauterland ZO261 €82

The fashion designer ZO262 ZO262 €139

Racen in de lucht, te water en 
op de grond ZO263 €125

Teenage Mutant Superheroes-kamp ZO264 €133

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/wereld-vol-records
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/de-ronde-van-de-toekomst
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/vossenpas-en-uilenogen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/bubble-balls
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ride-a-bike
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/we-knallen-er-op-los
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/waterworld
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/minisportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/we-slaan-in-het-rond
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/balanceren-op-%C3%A9%C3%A9n-been
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ervaringssportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/rope-skipping
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/wereld-vol-records
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportkamp-met-zwemmen-tafeltennis-tchoukball-baseball
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportkamp-met-zwemmen-tafeltennis-tchoukball-baseball
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/later-als-ik-groot-ben-word-ik
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/muzikale-reis-rond-de-wereld
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/beestenboel
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/maak-je-eigen-website
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/upcyclen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/de-ronde-van-de-toekomst
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/de-w-onderwaterwereld
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/als-atleet-over-de-meet
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/reporters-gezocht
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/lekker-belgi%C3%AB
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/reis-rond-de-wereld
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/beweegkriebels-met-ypie
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/klim-en-klauterland
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/the-fashion-designer
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/racen-in-de-lucht-te-water-en-op-de-grond
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/racen-in-de-lucht-te-water-en-op-de-grond
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/teenage-mutant-superheroes-kamp
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LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Provinciedomein 
Kessel-Lo

Ponykamp: Beginners (voormiddag) PKK17 PKK17 €104 Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p37.Ponykamp: Aspiranten (namiddag) PKK18 PKK18 €104

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Manege 
Wimpelhof

Herent

Ponykamp: Absolute beginners PKW19 PKW19 PKW19 €156

Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p37.

Ponykamp: Beginners PKW20 PKW20 PKW20 €156

Ponykamp: Aspiranten PKW21 PKW21 PKW21 €156

Ponykamp: Gevorderden PKW22 PKW22 PKW22 €156

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Scheut
Kessel-Lo

Ik word kunstenaar ZO270 €56 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

VR- kamp frituur futuur ZO271 ZO272 €107

Groene vingers ZO273 ZO274 €111

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

HHOH
Oud-Heverlee

Feestje bouwen ZO281 €55 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Grote bengels: waterpret en bellen ZO282 €76 Een hele dag op kamp! Enkel voor geboortejaar 
2016

Wereldkeuken ZO283 ZO284 €99

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Waaier Bertem
Alles op wieltjes ZO288 €56 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Elektriciteit en wetenschap ZO289 ZO290 €110

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08 ‘07-‘06

Elephant camps 
Wenduine

(14/08-19/08)

Surf- en beachkamp aan zee (INTERN) IK9 IK10 €405 Meer info over interne kampen zie p6-p7.

Surf- en skatekamp aan zee (INTERN) IK11 IK12 €415 Meer info over interne kampen zie p6-p7.

Pony- en surfkamp aan zee voor 
gevorderden (INTERN) IK13 €519 Niveau ponykamp: gevorderden. 

Meer info over interne kampen zie p6-p7.

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Sporthal
Heverlee

Circus krokofant ZO275 €55 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Jump around ZO276 ZO277 €129

Sporty Danst! ZO278 ZO279 €78

MTB- en ijshockeystage ZO280 €149

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Kraal centrum
Herent

Koekjesfabriek ZO285 €64 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Robots en techniek! Ga jij de uitdaging 
aan? ZO286 €118

Escape games ZO287 €111

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/ik-word-kunstenaar
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/vr-kamp-frituur-futuur
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/groene-vingers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/feestje-bouwen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-waterpret-en-bellen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/wereldkeuken
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/alles-op-wieltjes
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/elektriciteit-en-wetenschap
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/surf-en-beachkamp-aan-zee
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/surf-en-skatekamp-aan-zee-intern
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/circus-krokofant
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/jump-around
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sporty-danst
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/mtb-en-ijshockeystage
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/koekjesfabriek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/robots-en-techniek-ga-jij-de-uitdaging-aan
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/robots-en-techniek-ga-jij-de-uitdaging-aan
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/escape-games
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zomer WEEK 7 themadagen
16 augustus tot en met 19 augustus (4 dagen!)

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19*-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET A
Syntra Heverlee

Di. De kladschilders

ZWA
07

ZT139

ZWA
07

ZT139

€64

€18

Wo. Blokkenbouwdoos ZT140 ZT140 €16

Do. Creatief bewegen in de jungle ZT141 ZT141 €18

Vr. Koekiemonstertjes ZT142 ZT142 €16

PAKKET B
Syntra Heverlee

Di. Superhelden

ZWB
07

ZT143

€88

€23

Wo. Ik ben Panamarenko ZT144 €25

Do. Schattenjacht ZT145 €23

Vr. Ik dans film ZT146 €25

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19*-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET D-E
Syntra Heverlee

Di. Streetdance

ZWD
07

ZT147

ZWE
07

ZT155

€92

€28

Wo. Sticks & bats ZT148 ZT156 €23

Do. Slager voor één dag ZT149 ZT157 €26

Vr.  Professor Kanniboemski ZT150 ZT158 €23

PAKKET F-G
Syntra Heverlee

Di. Zoete toetjes

ZWF
07

ZT151

ZWG
07

ZT159

€92

€26

Wo. (h)Appklaar ZT152 ZT160 €28

Do. Paralympics ZT153 ZT161 €23

Vr. In de voetsporen van Jackson Pollock ZT154 ZT162 €28

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19*-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08

PAKKET H
Syntra Heverlee

Di. Mindstorms
ZWH

07

ZT163

€90

€30

Wo. Bij de slager ZT164 €38

Do. Wereldkeuken ZT165 €30

Creatief bewegen in de jungle
De kinderen worden meegenomen op 
een reis door de jungle: door bewegen, 
uitbeelden, raden, geluiden, ... gaan we op 
zoek en verplaatsen we ons in de jungle 
als een slang, een gorilla, een olifant, ... Een 
mix van kinderyoga, fantasie, spel, dans 
en aanraking/massage op kinderformaat. 
Afgewisseld met sport en spel.
I.s.m. Gribadoe

Superhelden
Iedereen heeft wel een held. Jij ook? 
Vandaag worden we zelf een superheld en 
ontdekken we onze eigen superkrachten!
Afgewisseld met sport en spel.

Streetdance
R&B, hiphop… Van de straat geplukt, sneller 
dan in de videoclips. Streetdance heeft veel 
invloeden van breakdance, hiphop en R&B. 
Je ziet de stijl terugkomen in videoclips, in 
de mode, bij graffiti, dj’s, rappers… Je leert 
elementen van electric-boogie en popping, 
maar ook bewegingen van onder meer 
tapdans en ballet. Afgewisseld met sport en 
spel. I.s.m. Villa Basta

Bij de slager
Waag je aan een dag culinaire fantasie, we 
maken onze eigen worstjes en brochettes, 
marinades en sausjes. Kuisen onze groentjes 
en bereiden onze patatjes. Wanneer alles 
klaar is, maken we er een leuk feestje van 
waar iedereen jaloers zal op zijn. Een dag vol 
leute en verfijnde genoegens. Afgewisseld 
met sport en spel. I.s.m. Slager Josse
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*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/de-kladschilders-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/blokkenbouwdoos-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/creatief-bewegen-in-de-jungle-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/koekiemonstertjes-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/superhelden-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/ik-ben-panamarenko-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/schattenjacht-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/ik-dans-film-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/streetdance-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/sticks-bats-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/slager-voor-%C3%A9%C3%A9n-dag-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/professor-kanniboemski-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/zoete-toetjes-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/waterpret-en-bellen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/paralympics-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/in-de-voetsporen-van-pollock-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/mindstorms-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/bij-de-slager-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/wereldkeuken-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/creatief-bewegen-in-de-jungle-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/superhelden-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/streetdance-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/bij-de-slager-td
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ponykampen 

Niveauomschrijving ponykampen
ABSOLUTE BEGINNERS 

Geen of minder dan 1 jaar ervaring.

BEGINNERS 

Ongeveer 1 jaar rijervaring (30 lessen) of 6 kampen gevolgd.

De ruiter bezit de vaardigheden om de pony te sturen, stil te zetten en 
naar stap en draf te laten gaan. De ruiter kan lichtrijden zonder steun 
en kent enkele hoefslagfiguren als: grote volte, afwenden, van hand 
veranderen, gebroken lijn, slangenvolte, …

ASPIRANTEN 

Ongeveer 2 jaar rijervaring of 10-15 kampen gevolgd. 

De ruiters kunnen de pony’s correct aansturen en hebben de meeste 
hoefslagfiguren onder de knie. Ze hebben reeds kennis gemaakt met 
galop. Zowel aan de longe als alleen of in groep.

HALF-GEVORDERDEN 

Minstens 3 jaar rijervaring.

De ruiter kent en beheerst de hulpen om zijn/haar paard te laten 
galopperen en heeft hierbij geen steun nodig. De ruiter kan in galop 
enkele figuren rijden in groep. 

GEVORDERDEN 

De ruiter kent en beheerst de correcte hulpen om het paard te 
laten stappen, aandraven, galopperen, te sturen, te laten verruimen, 
verzamelen, stellen en halt te houden. Hij/zij kan de pony in stap, draf en 
galop individueel rijden en sturen en maakt individueel figuren. 

De ruiter kan op een veilige en correcte manier en sprong nemen. Hij/
zij is in staat om enkele sprongen na elkaar op een correcte manier te 
rijden.

Pony ervaringskamp
Dit is een kamp voor kinderen die nog nooit op een pony 
hebben gezeten of met pony’s zijn omgegaan. De bedoeling 
van het kamp is om kinderen op een rustige en dwangvrije 
manier kennis te laten maken met pony’s. De nadruk zal hier 
vooral liggen op verzorging en omgang met pony’s.

De kinderen maken kennis met de paardentaal. Ze zullen leren hoe je een pony 
aan de hand kan leiden en wat er belangrijk is tijdens de verzorging van pony’s.

De laatste dag van het kamp zullen de kinderen een eerste keer ervaren 
wat het is om op de rug van een pony te zitten. Dit door middel van spel en 
balansoefeningen die ze op de rug van de pony mogen doen. 

Verzekering ponykampen
Voor de ponykampen dient er éénmalig (per schooljaar) een extra verzekering 
van €8 betaald te worden.

Materiaal ponykampen
Sporty Creactief vzw voorziet al het nodige materiaal om veilig te kunnen 
rijden. Als kledij draag je best een nauwaansluitende broek en regenlaarzen 
of rijlaarzen.

De ponykampen/lessen worden gegeven in kleine groepjes door ervaren ruiters met een pedagogisch diploma. 
We werken in niveaugroepjes, volgens een vaste indeling. Voor de veiligheid van je zoon/dochter is het belangrijk om haar/

hem in schrijven voor het juiste niveau.



zomer WEEK 8
22 augustus tot en met 26 augustus
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Spelen in dromenland
Stannetje het zandmannetje zorgt ervoor 
dat iedereen ter wereld kan slapen. Telkens 
als hij zelf droomt, schrijft hij ’s ochtends zijn 
droom op en hangt die in zijn droomboom. 
We maken onze eigen droomboom 
en dromenvanger, kleuren onze eigen 
kussenhoes in en trekken onze pyjama aan 
voor een groot pyjamafeest! Afgewisseld 
met sport en spel.

Dagelijkse Sportykost
We leren dagelijkse kost klaar te maken die bij 
iedereen in de smaak zal vallen. We bereiden 
allerlei maaltijden die kinderen graag lusten 
en waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Na 
deze week is Jeroen Meus alvast verzekerd 
van een goede opvolging. Afgewisseld met 
sport en spel.

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Bosstraat
Wilsele

Spelen in dromenland ZO309 €66 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Voertuigen van A tot Z ZO310 €66 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Laat je rollen ZO311 €125 Je eigen fiets meenemen!

Carts en boards ZO312 €129

Chocoladeweek ZO313 ZO314 €185 De bus vertrekt elke dag om 8u30 en is terug 
om 16u30.

KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Abdijschool
Vlierbeek
Kessel-Lo

Welkom op de boerderij ZO301 €89 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Schattenjacht ZO302 €63 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Klimland ZO303 ZO304 €191

Bonjour Hugo ZO305 €122

The kids club ZO306 €122

Word een youtube ster ZO307 €175

Sportykickx ZO308 ZO308 €219

Geen 

kleuterfun

in abdijschool 

week 8

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Sporthal 
Kessel-Lo

Minisportkamp met zwemmen ZO291 €58 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

FC Sporty ZO292 €63 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Welkom bij de clowns in het circus ZO293 €76 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Ervaringssportkamp met zwemmen ZO294 €89

FC Sporty ZO295 €92

Showtime ZO296 €109

Sportkamp met zwemmen, hockey, 
balsport en new games ZO297 €89

Voetbalacademie ZO298 €127

Freerunning ZO299 ZO300 €129

KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Kring
Kessel-Lo

Jammie! Jammie! ZO315 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Een hart voor hout ZO316 ZO317 €152

De bakkerij ZO318 ZO319 €104

Hollywoodkamp ZO320 ZO321 €119

About fashion and textile ZO322 ZO322 ZO322 €167KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Scheut
Kessel-Lo

Kliederen en kladderen ZO323 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

1000 sterren en planeten ZO324 ZO325 €128

Dagelijkse Sportykost ZO326 ZO327 €104

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/spelen-in-dromenland
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/dagelijkse-sportykost
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/spelen-in-dromenland
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/voertuigen-van-a-tot-z
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/laat-je-rollen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/carts-boards
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/chocoladeweek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/welkom-op-de-boerderij
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/schattenjacht
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/klimland
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/bonjour-hugo
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/the-kids-club
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/word-een-youtube-ster
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/sportykickx
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/minisportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/fc-sporty
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/welkom-bij-de-clowns-in-het-circus
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ervaringssportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/fc-sporty
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/showtime
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportkamp-met-zwemmen-hockey-balsport-new-games
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportkamp-met-zwemmen-hockey-balsport-new-games
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/voetbal-academie
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/freerunning
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/jammie-jammie
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/een-hart-voor-hout
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/de-bakkerij
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/hollywoodkamp
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/about-fashion-en-textile
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/kliederen-en-kladderen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/1000-sterren-en-planeten
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/dagelijkse-sportykost


zomer WEEK 8
22 augustus tot en met 26 augustus

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

HHOH
Oud-Heverlee

Techniekfabriek ZO342 €67 

Een trip met een striptekenaar ZO343 ZO344 €110

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Waaier
Bertem

Jumpen ZO351 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Play Factory ZO352 ZO353 €104

Zoete toetjes ZO354 ZO355 €105

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Provinciedomein 
Kessel-Lo

Ponykamp: Absolute beginners 
(voormiddag) PKK19 PKK19 €125

Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p37.Ponykamp: Half-gevorderden 

(namiddag) PKK20 PKK20 PKK20 €125

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

‘t Kasteeltje
Wijgmaal

Beestige natuurweek (extern) ZO357 ZO358 €209 Prijs inclusief warme maaltijd, koekje en drankje

Beestige natuurweek (intern) IK14 IK15 €298 Meer info over interne kampen op p6-7.

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Fablab 
KU LEUVEN Fablab zkt. ingenieurs ZO356 ZO356 €229  Vanaf geboortejaar 2010.
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LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Sporthal
Heverlee

Blokkenbouwdoos ZO336 €65 Enkel voor geboortejaren 2019-2018; effectief 
3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Bouwfabriek ZO337 €65 Enkel voor geboortejaren 2017-2016.

Ervaringssportkamp met gym ZO338 €89

Mindful Fun 4 kids ZO339 ZO340 €121

Sportkamp met gym, volleybal, basket 
en baseball ZO341 €89

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Scoutslokalen 
Vlierbeek
Kessel-Lo

Grote bengels: dierenplezier ZO328 €142 Een hele dag op kamp! Enkel voor geboortejaar 
2016.

Ter land, ter zee en in de lucht ZO329 €99

Outdoor kids ZO330 ZO331 €124

Bamboebouwers ZO332 ZO333 €93

Summer Jam: ‘Ukelele style’ ZO334 €149

Kortfilm vraagt acteurs ZO335 €162

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Kraal centrum
Herent

Verhalencarrousel ZO345 €78 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Grote bengels: tring, tring, vroem, 
vroem, tuut, tuut ZO346 €93 Een hele dag op kamp! Enkel voor geboortejaar 

2016.

Klim erop ZO347 €125

Gamen met VR en AR ZO348 ZO349 €116

Padel ZO350 €126

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/techniekfabriek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/een-trip-met-een-striptekenaar
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/jumpen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/play-factory
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/zoete-toetjes
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/beestige-natuurweek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/beestige-natuurweek-intern
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/fablab-zkt-ingenieurs
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/blokkenbouwdoos
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/de-bouwfabriek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ervaringssportkamp-met-gym
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/mindful-fun-4-kids
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportkamp-met-gym-volley-basket-en-basebal
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportkamp-met-gym-volley-basket-en-basebal
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-dierenplezier
mailto:https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ter-land-ter-zee-en-in-de-lucht?subject=
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/outdoor-kids
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/bamboebouwers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/summer-jam-ukelele-style
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/kortfilm-vraagt-acteurs
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/verhalencarrousel
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-tring-tring-vroem-vroem-tuut-tuut
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-tring-tring-vroem-vroem-tuut-tuut
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/klim-erop
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/gamen-met-vr-en-ar
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/padel


Madame La Lune
3-2-1 on est parti! Vliegen jullie mee naar 
de sterren en de maan met Mila Lila? We 
hebben geen ruimtepak nodig, een pyjama 
zal volstaan.
We hebben een hele weg af te leggen 
alvorens we kunnen landen. Op een speelse 
wijze, komen de kinderen in contact met de 
Franse taal. Klaar voor lancering? On y va? 
Afgewisseld met sport en spel. I.s.m. Mila Lila

Word een BBQ sidekick
Barbecueën met kinderen, dat is nog net 
iets te gevaarlijk, maar helpen met de 
sidedishes kan zeker. Dus leiden we de 
kinderen op tot een echte BBQ-sidekick. 
De ideale rechterhand tijdens jouw BBQ-
festijn. Afgewisseld met sport en spel. I.s.m. 
De Kleine Chef

Boomwhackers
Boom… Boom… Boomwhackers! Deze 
gekleurde buizen maken het eenvoudig om 
samen te musiceren. Kom meespelen met 
leuke melodieën en laat je helemaal gaan 
met swingende ritmes. Afgewisseld met 
sport en spel. I.s.m. Piejanooo

Fotografie: 100 days of
We experimenteren met fotoprojecten 
en themareeksen.. Vanaf vandaag hebben 
een massa ideeën voor originele foto’s en 
wie weet een volgend instagramproject. 
Kijk via je camera anders naar je omgeving. 
Gewapend met een iPad trek je de wereld in 
en leg je alles op je eigen manier vast. Nog 
een hashtag en iedereen kan meegenieten 
van jouw fascinaties. I.s.m. Mooss vzw

zomer WEEK 8 themadagen
22 augustus tot en met 26 augustus
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LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19*-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET A
Syntra Heverlee

Ma. Klop er op

ZWA
08

ZT166

ZWA
08

ZT166

€79

€18

Di. Dino’s en draken ZT167 ZT167 €16

Wo. Pizza pronto ZT168 ZT168 €16

Do. Mila Lila à la ferme ZT169 ZT169 €18

Vr. Alles op wieltjes ZT170 ZT170 €16

PAKKET B
Syntra Heverlee

Ma. Op stap in de jungle

ZWB
08

ZT171

€109

€23

Di. Stopmotion voor de mini’s ZT172 €25

Wo. Waterpret en bellen ZT173 €23

Do. Madame La Lune ZT174 €25

Vr. Ik word kunstenaar ZT175 €23

KK

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19*-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET D-E
Syntra Heverlee

Ma. EHBO naargelang de nood

ZWD
08

ZT176

ZWE
08

ZT186

€116

€26

Di. Ravot je rot ZT177 ZT187 €23

Wo. Grime voor beginners ZT178 ZT188 €28

Do. Missie avontuur ZT179 ZT189 €23

Vr. Word een BBQ sidekick ZT180 ZT190 €26

PAKKET F-G
Syntra Heverlee

Ma. Play Factory

ZWF
08

ZT181

ZWG
08

ZT191

€113

€23

Di. Boomwhackers ZT182 ZT192 €26

Wo. Groene vingers ZT183 ZT193 €23

Do. Sticker art ZT184 ZT194 €28

Vr. Huizen bouwen met Leonardo ZT185 ZT195 €23

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19*-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08

PAKKET H
Syntra Heverlee

Ma. MTB en klimmen
ZWH
08

ZT196

€109

€39

Di. Babysitten voor beginners ZT197 €38

Wo. Fotografie: 100 days of ZT198 €38

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/word-een-bbq-sidekick-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/boomwhackers-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/fotografie-100-days-of-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/klop-erop-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/dinos-en-draken-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/pizza-pronto-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/mila-lila-%C3%A0-la-ferme-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/alles-op-wieltjes-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/op-stap-in-de-jungle-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/stopmotion-voor-de-minis-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/waterpret-en-bellen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/ik-word-kunstenaar-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/ehbo-naargelang-de-nood
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/ravot-je-rot-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/grime-voor-beginners-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/missie-avontuur-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/word-een-bbq-sidekick-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/play-factory-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/boomwhackers-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/groene-vingers-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/sticker-art-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/huizen-bouwen-met-leonardo-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/mtb-en-klimmen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/babysitten-voor-beginners-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/fotografie-100-days-of-td
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ONTDEK +100 OPLEIDINGEN 
IN CAMPUS LEUVEN

Maak werk van je toekomst

WWW.SYNTRA-AB.BE

Syntra AB - AD juni 2021.indd   1Syntra AB - AD juni 2021.indd   1 22/11/2021   8:38:1422/11/2021   8:38:14

H O E R A  W E  K R I J G E N  10% K O R T I N G !

BON -10%

*Bon geldig tot 31/03/2022. Bon onder voorwaarden niet 
cumuleerbaar met andere voordelen. Uitgesloten: home trainers, 
pingpong tafels, Polar, huismerk ITS, 
tennisballen en -accessoires, besnaringen 
en skiverhuur en -onderhoud.



Mini splash
Deze week wordt je kleuter ondergedompeld 
in de wondere waterwereld. We nemen 
iedere dag een duik in het zwembad waar 
we alleen maar leuke spelletjes spelen, we 
knutselen een aquarium, leven ons uit met 
bellen en houden een heuse bootrace met 
zelfgemaakte bootjes.  Afgewisseld met 
sport en spel.

Tuinieren met Colette Courgette
Snoepen van fruit en groenten, gluren naar 
libellen en waterkevers, ravotten tussen 
de plantbedden, dat kan in de ecologische 
moestuin aan Hal 5. De vrijwilligers van 
Velt vzw tonen hoe de natuur de beste 
bondgenoot is om al dat moois lekkers te 
laten groeien en bloeien. Met de hippe kip 
Colette Courgette ontdek je de geheimen 
van seizoenen in de tuin en… op je bord. 
Afgewisseld met sport en spel. I.s.m. Velt vzw

ZOMER WEEK 9
29 augustus tot en met 31 augustus (3 dagen!)
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LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ *Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Sporthal 
Kessel-Lo

Mini splash ZO359 €49 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Grote bengels: Sporty mengelmoes ZO360 €61 Een hele dag op kamp! Enkel voor geboortejaar 
2016.

Als atleet over de meet ZO361 €42 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Splash ZO362 ZO363 €63

Streetsoccer ZO364 ZO365 €71

Bounce 3-daagse ZO366 ZO367 €69

Padel- en MTBstage ZO368 ZO368 €119

KF

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ *Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

De Kring
Kessel-Lo

Beweegkriebels met Ypie ZO369 €43 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Prins(es) voor één week ZO370 €43 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Klim- en klauterland ZO371 €62

Tuinieren met Colette Courgette ZO372 ZO373 €95

Animatiefilm ZO375 €77

Dagelijkse Sportykost 3-daagse ZO376 ZO377 €65

Papier hier ZO378 ZO379 €82

KF

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ *Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Scoutslokalen
Vlierbeek
Kessel-Lo

Beestige 3-daagse ZO380 ZO381 €119

Adventure 3-daagse ZO382 ZO383 €109

Een trip met een striptekenaar ZO384 ZO385 €72

Weg zijn wij 3-daagse ZO386 ZO386 €149

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ *Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Sporthal
Heverlee

wan in het rond ZO387 €43 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Balanceren op één been ZO388 €43 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Fun on ice ZO389 ZO390 €76

Wereld vol records ZO391 ZO392 €60

Breakdance ZO393 ZO394 €70

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ *Extra info
‘19*-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08 ‘07-‘06

Provinciedomein
Kessel-Lo

Pony ervaringskamp (voormiddag) PKK21 €79 Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p37.Pony ervaringskamp (namiddag) PKK22 €79

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/mini-splash
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/tuinieren-met-colette-courgette
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/mini-splash
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/grote-bengels-sporty-mengelmoes
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/als-atleet-over-de-meet
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/splash
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/streetsoccer
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/bounce-3-daagse
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/padel-en-mtbstage
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/beweegkriebels-met-ypie
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/prins-es-voor-%C3%A9%C3%A9n-week
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/klim-en-klauterland
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/tuinieren-met-colette-courgette
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/animatiefilm
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/dagelijkse-sportykost-3-daagse
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/papier-hier
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/beestige-3-daagse
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/adventure-3-daagse
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/een-trip-met-een-striptekenaar
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/weg-zijn-wij-3-daagse
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/we-slaan-in-het-rond
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/balanceren-op-%C3%A9%C3%A9n-been
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/fun-on-ice
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/wereld-vol-records
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/breakdance


LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19*-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘11-‘08

PAKKET H
Syntra Heverlee

Ma. Uitstap Walibi
ZWH
09

ZT217

€133

 €45

Di. Uitstap Aventure Parc ZT218 €51

Wo. Uitstap surf en sup ZT219 €43

zomer WEEK 9 themadagen
29 augustus tot en met 31 augustus

Als je jarig bent
Als je jarig bent… word je een jaartje ouder. 
Noemt iedereen je een echte vent. Klopt 
papa stevig op je schouder. Als je jarig bent… 
I.s.m. Theater Spoor 6

Ballonnenfeest met Zino
Goochelen met ballonnen en er gekke 
dingen mee doen... Zino Balino is een 
echte ballonclown. Hij maakt voor 
iedereen ook een mooie ballonfiguur. 
Plezier verzekerd in deze ballonnenshow. 
Afgewisseld met sport en spel.
I.s.m. Gribadoe

Sporty records
Guinnes World Records: je kan het zo gek 
niet bedenken of er bestaat een record… 
Welk record kan jij breken? We dagen elkaar 
uit en proberen de records te verbreken. Wie 
weet sta jij aan het eind van de zomer wel 
in het Sporty book of records! Afgewisseld 
met sport en spel.

*Uitstap SUP/surf
Vandaag gaan we op uitstap naar het meer 
van Rotselaar. 
We brengen de dag door op het strand en 
gaan SUPPEN (geboortejaren 2015-2014) 
of SURFEN (geboortejaren 2013-2010). 
Vergeet dus zeker je zwemkledij niet!
I.s.m. Surfclub De Winge

43

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19*-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET D-E
Syntra Heverlee

Ma. Mini movie
ZWD
09

ZT205
ZWE
09

ZT211

€80

€28

Di. Sporty records ZT206 ZT212 €23

Wo. Uitstap SUP/surf* ZT207 ZT213 €35

PAKKET F-G
Syntra Heverlee

Ma. Apero go
ZWF
09

ZT208
ZWG
09

ZT214

€80

€23

Di. 2D/3D Krijttekeningen ZT209 ZT215 €28

Wo. Uitstap SUP/surf* ZT210 ZT216 €35

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘19*-‘18 ‘17-‘16 ‘15-‘14 ‘13-‘10 ‘09-‘08

PAKKET A
Syntra Heverlee

Ma. Wij zijn bij de brandweer

ZWA
09

ZT199

ZWA
09

ZT199

€47

€16

Di. Als je jarig bent ZT200 ZT200 €18

Wo. Later als ik groot ben ZT201 ZT201 €16

PAKKET B
Syntra Heverlee

Ma. Kleutertekenschool
ZWB
09

ZT202

€ 67

€25

Di. Kriebelbeestjes ZT203 €23

Wo. Ballonnenfeest met Zino ZT204 €25

KK

http://Uitstap Walibi
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/uitstap-aventure-parc-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/als-je-jarig-bent-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/ballonnenfeest-met-zino-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/sporty-records-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/mini-movie-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/sporty-records-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/uitstap-sup-beach-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/uitstap-surf-beach-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/apero-go-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/2d3d-krijttekeningen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/uitstap-sup-beach-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/uitstap-surf-beach-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/wij-zijn-bij-de-brandweer-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/als-je-jarig-bent-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/later-als-ik-groot-ben-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/kleutertekenschool-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/kriebelbeestjes-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/ballonnenfeest-met-zino-td


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


