herfst-, kerst- en
krokusvakantie 2022-2023

Meer info en inschrijvingen via onze website

JOEPIE, MET SPORTY OP KAMP!
In deze brochure vind je alle informatie over kampen en themadagen tijdens de herfst-, kerst-, en krokusvakantie 2022-2023.
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 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 ontspannen sfeer.

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.

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.
Sporty voorziet op elke kamplocatie een ‘kraantjeswatertafel’ met
bekertjes kraantjeswater waar kinderen doorheen de dag steeds
kunnen drinken. Uiteraard kunnen kinderen ook steeds hun eigen
drinkbus opnieuw vullen met kraantjeswater.
TIP: wij verminderen graag de afvalberg. Geef de
versnaperingen mee in een fruit- of koekendoos, en water
in een drinkbus.

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.

Kleuterkampen: 9u tot 12u.
Opvang kleuterkampen: 8u tot 9u en van 12u tot 13u.
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 16u.

Meebrengen

Inschrijven

INSCHRIJVEN MET ABONNEMENT
Gezinnen die een kampenabonnement hebben, krijgen voorrang.
Vanaf woensdag 28 september om 10u 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 15 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 woensdag 5
oktober 2022 inschrijven. Dit kan vanaf 20u.

Opvang kleuterthemadagen: 8u tot 9u en van 16u tot 18u.

Daarna kan je met jouw account steeds inschrijven via de website.

Themadagen lagere school: 9u tot 16u.

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.sporty.be/verzekeringen

Opvang themadagen lagere school: 8u tot 9u en van 16u tot 18u.

Annulatie

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

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.

T hemadagen

Onze themadagen zijn educatieve dagen rond sport,
spel, expressie, crea, muziek ... voor alle kinderen van
3 tot 12 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 (2020*-2019-2018-2017). Het
voorgestelde thema wordt gecombineerd met sport en spel, en een
halve dag spelen in de kleuterklas (zie pagina 4).
*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag.
WEEKPAKKET B en C: voor kinderen van de lagere school (20162015-2014-2013-2012-2011). Het voorgestelde thema wordt steeds
gecombineerd met een halve dag sport en spel.

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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LOCATIES

kleuterfun - kleuterklas
Kleuterfun (kampen)

1

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.

2

Sporthal Kessel-Lo

Scheut

4

7

De Kraal Centrum

Stadionlaan 4

Zavelstraat 78

Van Bladelstraat 28

3010 Kessel-Lo

3010 Kessel-Lo

3020 Herent

Boudewijnstadion

Hertog Karel Putkapel

5

8

Manège’t Wimpelhof

Diestsesteenweg 270

Hoogveldweg 5

Toverbergstraat 8

3010 Kessel-Lo

3012 Wilsele

3020 Veltem Beisem
(ingang via Bertemsebaan)

SPORTHAL KESSEL-LO / BOUDEWIJNSTADION KESSEL-LO

3

De kleuters die in de voormiddag deelnemen aan een kampje in de sporthal van Kessel-Lo of
Boudewijnstadion zijn welkom in onze kleuterfun in De sporthal van Kessel-Lo.

6

De Kring

Chiro Spirit
Huttelaan 30

Jozef Pierrestraat 60
DIT INITIATIEF WORDT GESTEUND
DOOR STAD LEUVEN.

3001 Heverlee

3010 Kessel-Lo

DE KRAAL CENTRUM HERENT
De kleuters die in de voormiddag deelnemen aan een kampje in de De Kraal centrum Herent
zijn in de kerst- en krokusvakantie welkom in onze kleuterfun in De Kraal centrum Herent.
! OPGELET: wil je je kindje inschrijven voor de kleuterfun, vergeet deze optie dan niet aan te
klikken tijdens het online inschrijven (prijs: €7/namiddag)!
5
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LEUVEN

Kleuterklas (themadagen)

N3

HEVERLEE

De themadagen zijn steeds hele dagen, zowel voor kleuters als voor lagere school. De kleuters spelen een halve dag in
de ‘Sporty kleuterklas’. Hier 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!
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LOCATIE
Sporthal
Kessel-Lo
KF

KAMP
Waterpret

herfstvakantie

herfstvakantie

31 oktober (één dag !)

31 oktober tot en met 4 november (5 dagen)

CODE PER GEBOORTEJAAR
‘19*-‘17

‘16-‘15

‘14-‘11

‘12-‘09

‘08-‘07

HE01

Wacko waterdag

HE02

HE03

€

Extra info

€17

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.
Vergeet je zwemkledij niet.

€23

Vergeet je zwemkledij niet.

LOCATIE

CODE PER GEBOORTEJAAR

KAMP

‘19*-‘17

Ponykamp: Absolute beginners
Manege Wimpelhof
Herent

€

‘08-‘07

Extra info

‘16-‘15

‘14-‘11

‘12-‘09

PKW01

PKW01

PKW01

€210

Ponykamp: Beginners

PKW02

PKW02

PKW02

€210

Ponykamp: Aspiranten

PKW03

PKW03

PKW03

€210

PKW04

PKW04

Ponykamp: Half-gevorderden en
gevorderden

PKW04

Meer info over de niveaus van ponykampen kan
je terugvinden op p14.

€210

herfstvakantie
Fietsen als een pro
We fietsen een hele week in het verkeerpark
in woudlucht. We oefenen zowel op
fietsvaardigheden als op de verkeerskennis.
Er zijn wegen en kruispunten met daartussen
verkeerseilanden. Op de eilanden oefenen
de kinderen hun stuurvaardigheden,
evenwicht en motorische vaardigheden.
Want vooraleer ze kunnen deelnemen aan
het verkeer, moeten ze hun fiets de baas
zijn en kunnen rekenen op automatismen.
Afgewisseld met sport en spel.

2 november tot en met 4 november (3 dagen !)

LOCATIE

KAMP

CODE PER GEBOORTEJAAR
‘19*-‘17

‘16-‘15

‘14-‘11

‘12-‘09

‘08-‘07

€

Extra info

€49

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.
Vergeet je zwemkledij niet.

Mini splash

HE04

Sporthal
Kessel-Lo

Holderdebolder

HE05

€45

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Wacko waterweek

HE06

HE07

€63

Vergeet je zwemkledij niet.

KF

Bounce 3-daagse

HE08

HE09

€69

Squash- en klimstage

LOCATIE

Boudewijnstadion
Kessel-Lo
KF

KAMP
Word verrast als gymnast

HE10

HE10

CODE PER GEBOORTEJAAR
‘19*-‘17

‘16-‘15

‘14-‘11

‘12-‘09

‘08-‘07

HE11

€107

€
€42

Ervaringssportkamp met gym

HE12

Assembleren & patchwork

HE13

Freerunning

Extra info
Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

herfstvakantie themadagen

€64
HE13
HE14

€112
HE15

Ponykamp
De ponykamp-lessen worden gegeven in
kleine groepjes door ervaren ruiters met een
pedagogisch diploma. We werken steeds in
niveaugroepen volgens een vaste indeling.
Het ponykamp wordt afgewisseld met
spelactiviteiten met pony’s.

Een hele dag dit thema i.s.m. Lotte Martens.

2 november + 3 november + 4 november (3 dagen !)

€82

Wacko waterdag
Zet je duiksnoet maar op want het wordt
een kletsnatte dag. We spelen op allerlei
opblaasstructuren in het water en doen aan
waterpolo. Kan papier op water drijven en
kunnen we een zeepbel doorprikken zonder
ze te laten spatten? We testen het uit!
Afgewisseld met sport en spel.

Assembleren & patchwork
Ouderwetse textiel technieken zijn saai maar
niets is minder waar. Natuurlijke verfstoffen,
vilten, zeefdrukken met verdwijninkt. Dit
alles in een vernieuwd atelier dat houdt van
experiment. I.s.m. Lotte Martens

LOCATIE

PAKKET A
Scheut Kessel-Lo

PAKKET B en C
Scheut Kessel-Lo

CODE PER GEBOORTEJAAR

THEMADAGEN
Wo.

Wij zijn bij de brandweer

Do.

Pizza pronto

Vr

Superdeluxe kleuterorkest

Wo.

Apero go

Do.

Op expeditie

Vr

Elektroshock

‘19*-‘18-’17

‘16-‘15

€

‘14-‘11

HET01
HEWA
01

€23

HET02

€63

HET03

€23
€23

HET04
HEWB
01

HET05
HET06

HET07
HEWC
01

HET08
HET09

€23
€63

€23
€23

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

LOCATIE
Hertog Karel
Putkapel

KAMP
Van kop tot teen

KAMP
Ypie fietst!

6

‘19*-‘17

‘16-‘15

‘14-‘11

HE17

HE18

‘12-‘09

‘08-‘07

HE16

Dagelijkse Sportykost

LOCATIE

Chiro Spirit
Heverlee

CODE PER GEBOORTEJAAR

€44

‘16-‘15

‘14-‘11

HE19

‘12-‘09

‘08-‘07

€
€44

Fietsen als een pro

HE20

Ravotten in de bossen

HE21

Extra info
Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

€70

CODE PER GEBOORTEJAAR
‘19*-‘17

€

Pizza pronto
Buongiorno! Vandaag zetten we onze
koksmuts op en worden we volleerde
pizzabakkers. Een laagje verse tomatensaus,
groenten naar keuze en afwerken met
mozzarella. Vandaag is koken echt kinderspel.
Buon appetito!
Afgewisseld met sport en spel.

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.

Extra info
Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

€72
HE22

€72

7

LOCATIE

Sporthal
Kessel-Lo

KF

kerstvakantie week 1

kerstvakantie week 1 themadagen

26 december tot en met 30 december

26 december tot en met 30 december

KAMP

CODE PER GEBOORTEJAAR
‘19*-‘17

‘16-‘15

‘14-‘11

‘12-‘09

‘08-‘07

€

Minisportkamp met zwemmen

KE01

€60

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.
Vergeet je zwemkledij niet.

Als atleet over de meet

KE02

€65

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

€99

Vergeet je zwemkledij niet.

KE05

€176

Handschoenen en dikke sokken meebrengen!

KE06

€99

Vergeet je zwemkledij niet.

Ervaringssportkamp met zwemmen

KE03

Fun on ice

KE04

Sportkamp met zwemmen, volleybal,
tchoukball en tafeltennis
Mega Play Factory

KE07

LOCATIE

KF

KAMP

‘16-‘15

‘14-‘11

‘12-‘09

‘08-‘07

€

Extra info

Schattenjacht

KE08

€64

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Circus krokofant

KE09

€66

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Under construction

KE10

Schattenjacht
Op zoek naar de schat! Neem je schatkaart
al maar vast: rechtdoor, links: daar ligt-ie,
gevonden! We lossen geheime raadsels op,
ontcijferen geheime codes, overwinnen de
draak en zoeken onze weg uit het doolhof.
Op zoek naar de puzzelstukjes die ons leiden
naar de schatkist. Maar… opgepast voor de
slechteriken! Afgewisseld met sport en spel.

8

Fun on ice
Haal je muts, sjaal en handschoenen
maar boven, want tijdens dit kampje
breng je steeds een halve dag door op de
schaatsbaan. Deze week draait helemaal
om plezier maken op het ijs door allerlei
spelletjes te spelen. Afgewisseld met sport
en spel.

CODE PER GEBOORTEJAAR
‘19*-‘17

KE11

LOCATIE

PAKKET A
Scheut Kessel-Lo

€149

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.

De Kraal centrum
Herent

Extra info

PAKKET B en C
Scheut Kessel-Lo

CODE PER GEBOORTEJAAR

THEMADAGEN

‘19*-‘18-’17

‘16-‘15

€

‘14-‘11

Ma.

Geuren en kleuren

Di.

Circus krokofant

Wo.

Later als ik groot ben

Do.

Koekiemonstertjes

KET04

€23

Vr.

Diep in de zee

KET05

€23

Ma.

Bouwen met Lego

KET06

KET11

€23

Di.

Wafels en pannenkoeken

KET07

KET12

€23

Wo.

Druk er op los

Do.

Showtime

KET09

KET14

€23

Vr.

Paralympics

KET10

KET15

€23

KET01
KEWA
01

€23

KET02

€23
€105

KET03

KEWB
01

KET08

KEWC
01

KET13

€105

€23

€23

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Koekiemonstertjes
Chocoladekoekjes,
zandkoekjes,
grote
koekjes, kleine koekjes,... voor ieder wat wils!
We eten ze natuurlijk niet enkel op, maar
gaan als echte koks aan de slag om elke dag
een ander koekje te maken. Op het einde
van de week zijn we volleerde koekjeschefs.
Een week voor zoetebekken die niet genoeg
kunnen krijgen van koekjes! Afgewisseld met
sport en spel.

Bouwen met Lego
Een dag waarin de kinderen zich volledig
mogen laten gaan met duizenden
legoblokken in alle geuren en kleuren.
We bouwen monumenten, voertuigen,
gebouwen, … Wie bouwt er het snelst en
wie het mooist? Een dag voor creatieve
bouwers! Afgewisseld met sport en spel.

€115

Under construction
Een creatieve week voor bouwexperts in
wording! Deze week wordt er gebouwd,
gesjord, gestapeld, … met alle materialen
die we vinden: bouwen met bamboe,
karton, hout, … Samen bouwen we de
zotste constructies, van een gigantisch
fort tot een miniatuurhuisje met echte
kleine bakstenen, cement en dakpannen.
Afgewisseld met sport en spel.
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LOCATIE

Sporthal
Kessel-Lo

KF

KAMP

2 januari tot en met 6 januari

CODE PER GEBOORTEJAAR
‘20*-‘17

‘16-‘15

‘14-‘11

‘12-‘09

‘08-‘07

€

Extra info

KE12

€60

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.
Vergeet je zwemkledij niet.

Superhelden

KE13

€65

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

€99

Vergeet je zwemkledij niet.

Ervaringssportkamp met zwemmen

KE14

Play Factory

KE15

Sportkamp met zwemmen, basket,
indoor atletiek en bounceball

KAMP
Multiballs met Ypie

KF

kerstvakantie week 2 themadagen

2 januari tot en met 6 januari

Minisportkamp met zwemmen

LOCATIE

Boudewijnstadion
Kessel-Lo

kerstvakantie week 2

KE16

€111

KE17

€99

‘16-‘15

‘14-‘11

‘12-‘09

‘08-‘07

KE18

Ervaringssportkamp met gym

€
€64

KE19

Sportkamp met gym, trampoline,
hockey en badminton

KE20
KE21

De Kring
Kessel-Lo

Multiballs met Ypie
Een sport- en spelkamp waarin Ypie, de
Sporty mascotte, met de kleuters gaat
spelen met grote en kleine ballen, harde
en zachte ballen, zwevende ballen en zware
ballen, rinkelende ballen en stuiterende
ballen. Werpen, rollen en shotten worden in
verschillende spelvormen aangebracht.
Afgewisseld met sport en spel.

‘12-‘09

‘08-‘07

€

‘16-‘15

‘14-‘11

Legoweek

KE23

KE24

De roller disco

KE25

KE26

€121

Showkoor

KE27

KE28

€145

Knutselen met de natuur

KE29

KE30

€149

Koken is kinderspel

KE22

De Kraal centrum
Herent
KF

10

KAMP

€77

‘16-‘15

€

‘14-‘11

KET16

€23

Di.

Dino’s en draken

Wo.

Reis rond de wereld

Do.

Wij worden kleuterchefs

KET19

€23

Vr.

Van auto tot zeppelin

KET20

€23

KEWA
02

KET17

€23
€105

KET18

€23

Ma.

Art @ Sporty

KET21

KET26

€23

Di.

Wereldkeuken

KET22

KET27

€23

KEWB
02

KET23

KEWC
02

KET28

€105

Wo.

Atleet voor één dag

Do.

Play Factory

KET24

KET29

€23
€23

Vr.

Fit en fun

KET25

KET30

€23

Dino’s en draken
Pas op! De gevaarlijke Dinosaurus Drietand
en zijn vuurspuwende draken komen eraan!
We moeten snel vluchten naar onze veilige
grot! Rennen maar! Hopelijk kunnen we onze
pasgeboren dino’s en draken nog redden.

Art @ Sporty
Laat de Picasso vandaag in jou naar boven
komen en laat je van je fantasierijke
kant zien. Droomde je er altijd al van om
kunstenaar te worden? Grijp dan nu je kans
en kom proeven van onze Art@sporty-dag!
Afgewisseld met sport en spel.

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

‘14-‘11

‘12-‘09

‘08-‘07

€

Extra info

KE31

€67

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Holderdebolder

KE32

€67

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

KE33

‘16-‘15

Extra info

Dino detectives

Koekiemonsters

Techniekfabriek

‘20*-‘19-’18-’17

Showkoor
Hou jij van zingen en dansen én sta je graag
in de spotlight? Ben je benieuwd hoe het
is om met een leuke groep te repeteren
naar een showmoment toe? Dan is deze
showkoorweek helemaal iets voor jou!
Samen liedjes en dansjes leren en dat dan
nog eens combineren op het podium! Kom
maar op met die sterallures! Afgewisseld
met sport en spel. I.s.m. showkoor Amuse

CODE PER GEBOORTEJAAR
‘20*-‘17

Ma.

CODE PER GEBOORTEJAAR

€102

De rollerdisco
Welkom op onze indoor rolschaatspiste
in Hal 5. We begeven ons terug naar de
seventies en eighties waar rollerdisco echt
super hot was! We rolschaatsen op muziek
en verbeteren onze skills aan de hand van
leuke spelletjes en oefeningen. Afgewisseld
met sport en spel.

LOCATIE

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

€104

CODE PER GEBOORTEJAAR
‘20*-‘17

Extra info

€99

Play Factory
Een week vol supertoffe en coole spelen!
Kennen jullie kubb al? Ooit al honderden
vallende dominoblokjes gezien? Clics, XLgames, boogschieten en zelfs lasershooting
(een variant van paintball) komen aan bod.
Golf spelen op de Wii en daarna in het
echt! Wie waagt zich eraan? Wie komt er
meespelen in dit boordevolle “play factory”
kamp? Afgewisseld met sport en spel.

KAMP

Vergeet je zwemkledij niet.

THEMADAGEN

€99

Gym- en trampolinestage

LOCATIE

PAKKET A
Scheut Kessel-Lo

PAKKET B en C
Scheut Kessel-Lo

CODE PER GEBOORTEJAAR
‘20*-‘17

LOCATIE

KE34

€113
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krokusvakantie

krokusvakantie

20 februari tot en met 24 februari

LOCATIE

Sporthal
Kessel-Lo

KF

KAMP

CODE PER GEBOORTEJAAR
‘20*-‘17

‘16-‘15

‘14-‘11

€60

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.
Vergeet je zwemkledij niet.

Muzikale reis rond de wereld

KR02

€81

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

€99

Vergeet je zwemkledij niet.

Ervaringssportkamp met zwemmen

KR03

Klimland

KR04

KR05

€205

Breakdance

KR06

KR07

€119

KR08

€99

Vergeet je zwemkledij niet.

€195

Goed kunnen zwemmen is basisvereiste!
Vergeet je zwemkledij niet.

Sportkamp met zwemmen, tafeltennis,
hockey en badminton

KAMP
Mini Play Factory

KR09

KR09

CODE PER GEBOORTEJAAR
‘20*-‘17

‘16-‘15

‘14-‘11

‘12-‘09

‘08-‘07

KR10

Ervaringssportkamp met schaatsen

KR11

Sportkamp met schaatsen, gym en
trampoline

KR12

€

LOCATIE

KAMP
Hip hip Elvis

‘20*-‘17

‘16-‘15

‘14-‘11

De Kraal centrum
Herent
KF

€65

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.
Neem handschoenen en dikke sokken mee.

€149

Neem handschoenen en dikke sokken mee.

€
€70

Sjakie & de chocoladefabriek
- the musical

KR14

KR15

€145

Dagelijkse Sportykost

KR16

KR17

€115

Atelier textiel circuler

KR18

KR18

€179

KAMP

KR19

‘16-‘15

‘14-‘11

‘12-‘09

‘08-‘07

€

Woutje astronautje

KR20

€67

Welkom bij de clowns in het circus

KR21

€78

Een trip met een striptekenaar

KR22

KR23

Extra info

‘20*-‘17

€

‘08-‘07

Extra info

‘16-‘15

‘14-‘11

‘12-‘09

Ponykamp: Absolute beginners

PKW05

PKW05

PKW05

€210

Ponykamp: Beginners

PKW06

PKW06

PKW06

€210

Ponykamp: Aspiranten

PKW07

PKW07

PKW07

€210

PKW08

PKW08

PKW08

Meer info over de niveaus van ponykampen kan
je terugvinden op p14.

€210

krokusvakantie themadagen
20 februari tot en met 24 februari

LOCATIE

PAKKET A
Scheut Kessel-Lo

Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Een hele dag dit thema i.s.m. Lotte Martens.

€179

CODE PER GEBOORTEJAAR
‘20*-‘17

Sjakie & de chocoladefabriek
- THE MUSICAL
Kom dansen, zingen en acteren: Wanneer
Sjakie een Gouden Toegangskaart rond zijn
chocoladereep vindt, mag hij op bezoek in
de Chocoladefabriek van Willie Wonka. Wie
wil nu niet rondlopen tussen opstijglimonade,
waterpistolen met aardbeisap en likbaar
behang? Maar zorg ervoor dat je niet wordt
meegesleurd door een rivier van hete
chocolade! I.s.m. musicalcompagnie Mithe
vzw. Afgewisseld met sport en spel.
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‘08-‘07

KR13

Teenage Mutant Superheroes

LOCATIE

‘12-‘09

Manege Wimpelhof
Herent

CODE PER GEBOORTEJAAR

KAMP

Extra info

Duik- en snorkelavonturen
Met snorkel en een heuse persluchtfles
op je rug maak je op een veilige en
verantwoordelijke manier kennis met de
beginselen van het duiken. In de namiddag
doen we aan enkele avontuurlijke activiteiten
als muurklimmen, bumperball en archery tag.
I.s.m. Duikcentrum Dolphyn buddys vzw

CODE PER GEBOORTEJAAR

LOCATIE

Ponykamp: Half-gevorderden en
gevorderden

€149

Klimland
Tijdens dit spetterend kamp gaan we elke
dag klimmen op allerlei manieren! We gaan
boulderen in Herent, klimmen en speleobox
in de Stordeur en we doen aan boomklimmen
op de Kesselberg. Uitdagingen genoeg dus
om er een superleuke en actieve week van
te maken. Eindigen doen we in het Aventure
Parc te Waver! Afgewisseld met sport en
spel.

De Kring
Kessel-Lo

Extra info

KR01

LOCATIE

KF

‘08-‘07

€

Minisportkamp met zwemmen

Duik- en snorkelavonturen

Boudewijnstadion
Kessel-Lo

‘12-‘09

20 februari tot en met 24 februari

Extra info
Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

€120

Teenage Mutant Superheroes
Teleportatie, de tijd bevriezen, vliegen, je
ouders met een vingerknip in slaap laten
vallen? Wat is jouw superkracht? Op dit
Visual FX en Special FX filmkamp kom je
het te weten! JIJ maakt, samen met een
professionele regisseur een Hollywoodfilm
die klaar is om het grote scherm te
veroveren. The Avengers? Black Panther?
Of toch liever Harry Potter? Op dit kamp
kan het allemaal. I.s.m. Ijsjes voor altijd.

PAKKET B en C
Scheut Kessel-Lo

THEMADAGEN

CODE PER GEBOORTEJAAR
‘20*-’19-‘18-’17

‘16-‘15

€

‘14-‘11

Ma.

School voor hekserij en hocus pocus

Di.

Dierenplezier

Wo.

Balanceren op één been

Do.

Kriebelbeestjes

KRT04

€23

Vr.

Ridders en prinsessen

KRT05

€23

Ma.

Verf in alle geuren en kleuren

Di.

Flock fun

Wo.

Clic it

Do.

Spionnen gezocht

KRT09

KRT14

€23

Vr.

De bakkerij

KRT10

KRT15

€23

Dierenplezier
Welkom in de wondere dierenwereld. Ben
jij ook zo zot op de prachtige kleuren van
de pauw of ben je meer te vinden voor de
stoere manen van de leeuw? Vind je een
konijn echt onwijs schattig of kijk je liever
naar de gekke bekken van de aap? Een
creactieve dag voor echte dierenvrienden.

KRT01
KRWA
01

€23

KRT02

€23
€105

KRT03

KRT06
KRWB
01

KRT07
KRT08

KRT11
KRWC
01

€23

KRT12
KRT13

€23

€23
€105

€23

Spionnen gezocht
Ga de uitdaging aan en misschien word jij
vandaag de nieuwe Sherlock Holmes! Je
leert alles over morsecode en ontwikkelt
zelfs je eigen geheime taal. Vind jij als
eerste de dader, het wapen en de plaats
delict? Go for it! Afgewisseld met sport en
spel.
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ponykampen

werken bij sporty: Monitoren opleiding
dinsdag 1 november 2022 tot en met vrijdag 4 november 2022

De ponykampen/lessen worden gegeven in kleine groepjes door ervaren ruiters met een pedagogisch diploma.
We werken in niveaugroepen, volgens een vaste indeling. Voor de veiligheid van je kind is het belangrijk om haar/hem in te
schrijven voor het juiste niveau.

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

LOCATIE

ACTIVITEIT

WANNEER?

GEBOORTEJAAR

€

EXTRA INFO

‘t Kasteeltje
Wijgmaal

Monitorencursus

Herfstvakantie 1/11/22 - 4/11/22

2004 - 2005 - 2006

€ 199

Met overnachting

Ben of word je 16 jaar en wil jij ook graag als kampmonitor werken bij Sporty? Dan kan je een opleiding tot monitor volgen !

Ongeveer 2 jaar rijervaring of 10-15 kampen gevolgd.

Een Sportymonitor zit boordevol energie en herken je aan zijn/haar grenzeloos enthousiasme. Werk je graag met kinderen? Heb je zin voor

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.

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

HALF-GEVORDERDEN

Minstens 3 jaar rijervaring.

elkaar steekt en hoe je omgaat met elke leeftijdscategorie. Ook EHBO, materiaalkennis en creatieve activiteiten komen aan bod!

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.

stage kan je jezelf als volwaardig Sporty monitor beschouwen. Let op! Dit is geen officieel attest van animator.

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.

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

Verzekering ponykampen

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

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.

Materiaal ponykampen

Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en je bent een teamplayer.

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.

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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HOERA WE KRIJGEN

10%

KORTING!

BON -10

%

*Bon geldig tot 30/11/2022. Bon onder voorwaarden niet
cumuleerbaar met andere voordelen. Uitgesloten: home trainers,
pingpong tafels, Polar, huismerk ITS,
tennisballen en -accessoires, besnaringen
en
skiverhuur
en
-onderhoud.

