
Kampen en themadagen

Paas- en zomer-

vakantie 2023



32

Praktische info    .............................................................................................................................    3 - 4

Locaties    .........................................................................................................................................    5

Kleuterfun en kleuterkriebels (NIEUW!)    ..................................................................................    6

Coole Kadeekes kampen (NIEUW!)    ..........................................................................................    7

Interne kampen    ............................................................................................................................    8

Themadagen    .................................................................................................................................    9

Paaskampen en -themadagen    ....................................................................................................    10 - 14

Zomerkampen - en themadagen (juli)   .......................................................................................    16 - 27

Zomerkampen - en themadagen (augustus)    ............................................................................    28 - 38

Monitorenopleiding   .....................................................................................................................    15

Ponykampen    .................................................................................................................................    23

Ken jij Ypie al?    ...............................................................................................................................    27

Partners van Sporty   .....................................................................................................................    39

inhoudstafel JOEPIE, MET SPORTY OP KAMP! 

In deze brochure  vind je alle informatie over kampen en themadagen

 tijdens de paas- en zomervakantie 2023. Veel leesplezier!

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 12u tot 13u

Kleuterfun en kleuterkriebels: 13u tot 16u
Opvang kleuterfun en kleuterkriebels: 16u tot 17u
 
Coole Kadeekes kampen: 9u tot 16u
Opvang Coole Kadeekes kampen: 8u tot 9u en 16u tot 17u
Coole Kadeekes kampen zijn kampen voor kleuters die in 
de 2de of 3de kleuterklas zitten of net achter de rug hebben. 
Meer info kan je terugvinden op pagina 7.

Kampen lagere school/tieners: 9u tot 16u.
Opvang lagere school/tieners: 8u tot 9u en 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.
Opvang kleuterthemadagen: 8u tot 9u en 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 mail toegestuurd.

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. Voor de specifiekere kampen wordt 

dit team aangevuld met monitoren die zich in die specifieke 
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. We 
organiseren kampen en themadagen tijdens 
alle schoolvakanties. Steeds vind je een mix van 

verbeelding, creativiteit en allerlei sportieve vaardigheden.



54

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 10 januari 2023 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 
15 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.sporty.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

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.

Fiscale attesten
Kampen en themadagen voor kinderen tot 14 
jaar zijn fiscaal aftrekbaar. 
Je kan je fiscaal attest in maart van het jaar 
volgend op het jaar waaraan je kind deelnam 
terugvinden op je online account. 

BELANGRIJK: vanaf 2023 worden we verplicht door 
de overheid om de fiscale attesten niet alleen aan u (= 
ouders) te bezorgen, maar ook digitaal aan Belcotax. Naast 
het rijksregisternummer van het kind hebben wij ook een 
rijksregisternummer nodig van de begunstigde ouder. 
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Sporthal Kessel-Lo
Stadionlaan 4

3010 Kessel-Lo

Abdijschool Vlierbeek
Molenstraat 90

3010 Kessel-Lo

Scoutslokalen Vlierbeek
Holsbeeksesteenweg 190

3010 Kessel-Lo

Bosstraat Wilsele
Bosstraat 32

3012 Wilsele

Sportschuur Wilsele
Brandweg 8

3012 Wilsele

De Mozaïek Kessel-Lo
Patroonschapstraat 5

3010 Kessel-Lo

De Kring Kessel-Lo
Jozef Pierrestraat 60

3010 Kessel-Lo

Groep T Leuven
Andreas Vesaliusstraat 13

3000 Leuven

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

3010 Kessel-Lo
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De Ark 3 Kessel-Lo
Martelarenlaan 313

3010 Kessel-Lo

Scheut Kessel-Lo
 Zavelstraat 78

3010 Kessel-Lo

Sporthal Heverlee
Hertogstraat 180

3001 Heverlee

Sporthal Ucll Heverlee
Hertogstraat 178

3001 Heverlee

Verkeerspark Heverlee
Huttelaan

3001 Heverlee

10

11

12

13

14

Manège’t Wimpelhof
Toverbergstraat 8

3020 Veltem Beisem 

(ingang via Bertemsebaan) 

HHOH
 Waversebaan 81

3050 Oud-Heverlee 
 

Basisschool Domino  
Genenbosstraat 82  
3560 Lummen

20

21

22

Syntra Heverlee
Geldenaaksebaan 327

3001 Heverlee

Fablab Heverlee
Celestijnenlaan 300

3001 Heverlee

‘t Kasteeltje Wijgmaal
Remylaan 13

3018 Wijgmaal

De Kraal Centrum 
Van Bladelstraat 28

3020 Herent 

De Waaier Bertem
Egenhovenstraat 24A

3060 Bertem 

(ingang via paardenstraat 23) 

16

15

19

18

17
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kleuterfun - kleuterkriebels

Kleuterfun (kampen in Kessel-Lo en Wilsele, met de steun van Stad Leuven) 
Een hele dag rond één thema werken kan voor sommige kleuters vermoeiend zijn, daarom is er binnen onze 
‘kleuterfun’ meer ruimte voor vrij spel en rustmomentjes. Na het halve dag kamp begeleiden de Sporty-monitoren 
de kleuters naar onze kleuterklas waar er een autohoek, winkeltje, poppenhoek, knutselhoek, boekenhoek, 
rusthoek, puzzelhoek ... voor hen klaar staan. We wisselen af met crea en sport en spel. Bij mooi weer gaan we 
buiten ravotten, krijten, bellen blazen of misschien wel met water spelen. Je kleuter zal zich niet vervelen! Tussen 
16u en 17u mag je je kleuter ophalen. Om 17u sluiten we de deuren. 

OPGELET: wil je je kindje inschrijven voor de kleuterfun, vergeet niet 
om deze optie aan te klikken tijdens het online inschrijven! 
Inschrijven kan per namiddag. Kostprijs bedraagt €7/namiddag.

Locaties kleuterfun

coole kadeekes kampen (Nieuw!)

Voor de kleuters van de 2e en 3e kleuterklas die boordevol energie zitten en graag een hele dag rond een 
bepaald thema werken hebben we de ‘coole kadeekes’ kampen. De ‘coole kadeekes’ worden van 9u tot 16u 
in een bepaald thema ondergedompeld. Ze gaan in dat thema sporten, knutselen, voorlezen, spelen… dit alles 

wordt afgewisseld met sport en spel. Ben jij klaar voor een dag vol actie, fun, knutselen en zo veel meer? 

Kleuterkriebels (kampen buiten Leuven) 
Een hele dag rond één thema werken kan voor sommige kleuters vermoeiend zijn, daarom is er 
binnen onze ‘kleuterkriebels’ meer ruimte voor vrij spel en rustmomentjes.  De Sporty-monitoren 
voorzien iedere dag een voorleesmoment, vrij spel met verschillende bouw- en speelmaterialen, 
crea en sport en spel. Je kleuter zal zich niet vervelen! Tussen 16u en 17u mag je je kleuter ophalen. 
Om 17u sluiten we de deuren.

OPGELET: wil je je kindje inschrijven voor de kleuterkriebels, 
vergeet niet om deze optie aan te klikken tijdens het online inschrijven! 
Inschrijven kan per namiddag. Kostprijs bedraagt €10/namiddag.

Locaties kleuterkriebels
DE KRAAL HERENT

PASEN 1: 03/04 - 07/04/23
ZOMER 1: 03/07 - 07/07/23
ZOMER 2: 10/07 - 14/07/23
ZOMER 3: 17/07 - 20/07/23
ZOMER 6: 07/08 - 11/08/23
ZOMER 7: 16/08 - 18/08/23
ZOMER 8: 21/08 - 25/08/23

DE WAAIER BERTEM
PASEN 2: 11/04 - 14/04/23
ZOMER 4: 24/07 - 28/07/23
ZOMER 5: 31/07 - 04/08/23
ZOMER 6: 07/08 - 11/08/23
ZOMER 7: 16/08 - 18/08/23
ZOMER 8: 21/08 - 25/08/23

HH OUD HEVERLEE
PASEN 1: 03/04 - 07/04/23
ZOMER 1: 03/07 - 07/07/23
ZOMER 2: 10/07 - 14/07/23
ZOMER 3: 17/07 - 20/07/23
ZOMER 7: 16/08 - 18/08/23
ZOMER 8: 21/08 - 25/08/23

DOMINO LUMMEN
ZOMER 1 03/07 - 07/07/23
ZOMER 2: 10/07 - 14/07/23

SPORTHAL KESSEL-LO
PASEN 1: 03/04 - 07/04/23
PASEN 2: 10/04 - 14/04/23
ZOMER 1: 03/07 - 07/07/23
ZOMER 2: 10/07 - 14/07/23
ZOMER 3: 17/07 - 20/07/23
ZOMER 4: 24/07 - 28/07/23
ZOMER 5: 31/07 - 04/08/23
ZOMER 6: 07/08 - 11/08/23
ZOMER 7: 16/08 - 18/08/23
ZOMER 8: 21/08 - 25/08/23
ZOMER 9: 28/08 - 31/08/23

BOSSTRAAT WILSELE
PASEN 1: 03/04 - 07/04/23
PASEN 2: 11/04 - 14/04/23
ZOMER 1: 03/07 - 07/07/23
ZOMER 2: 10/07 - 14/07/23
ZOMER 6: 07/08 - 11/08/23
ZOMER 7: 16/08 - 18/08/23
ZOMER 8: 21/08 - 31/08/23

ABDIJSCHOOL VLIERBEEK
PASEN 1: 03/04 - 07/04/23
PASEN 2: 10/04 - 14/04/23
ZOMER 1: 03/07 - 07/07/23
ZOMER 2: 10/07 - 14/07/23
ZOMER 3: 17/07 - 20/07/23
ZOMER 4: 24/07 - 28/07/23
ZOMER 5: 31/07 - 04/08/23
ZOMER 6: 07/08 - 11/08/23
ZOMER 7: 14/08 - 18/08/23

DE KRING KESSEL-LO
ZOMER 8: 21/08 - 25/08/23
ZOMER 9: 28/08 - 31/08/23

DIT INITIATIEF WORDT GESTEUND DOOR STAD LEUVEN.

Beweegkriebels met Ypie

LOCATIE PERIODE

DE KRING KESSEL-LO PASEN 1: 3/4 - 7/4

Out of the box bouwkamp

LOCATIE PERIODE

SCOUTS VLIERBEEK ZOMER 8: 21/8 - 25/8

Dierenplezier

LOCATIE PERIODE

DE ARK KESSEL-LO ZOMER 4: 24/7 - 28/7

Kunst in al zijn vormenMini Play Factory Ontdek de wereld, begin bij Sporty

LOCATIE PERIODE

DE ARK KESSEL-LO ZOMER 3: 17/7 - 20/7

LOCATIE PERIODE

DE ARK KESSEL-LO ZOMER 5: 31/7 - 4/8

LOCATIE PERIODE

DE ARK KESSEL-LO ZOMER 6: 7/8 - 11/8

Van Wimbledon tot Roland Garros

LOCATIE PERIODE

SPORTHAL KESSEL-LO ZOMER 4: 24/7 - 28/7

Ridders en prinsessen

LOCATIE PERIODE

DE KRING KESSEL-LO ZOMER 1: 3/7 - 7/7
DE KRING KESSEL-LO ZOMER 2: 10/7 - 14/7
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interne kampen themadagen

LOCATIE PERIODE LEEFTIJD

MERELBEKE 2 T.E.M. 7 JULI 2016-2011

IK1 Ponyrijden op de boerderij
Iedere dag wachten de pony’s de kinderen op. De lessen gaan door in kleine groepjes 
en worden gegeven door 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 02/07 om 15u aan het sportcomplex te Kessel-Lo. Van hieruit
vertrekt de bus richting de boerderij. Vrijdag 07/07 brengt de bus alle kinderen tegen 17u terug
naar de sporthal van Kessel-Lo.

LOCATIE PERIODE LEEFTIJD

‘T KASTEELTJE 
WIJGMAAL 21 T.E.M. 25 AUGUSTUS 2016-2011

IK2  Plan(t)trekkers
Breng je je vrije tijd liefst door in de natuur? Deze week leer je (over)leven in de natuur. 
We zaaien onze eigen plantjes en leren planten vermeerderen door te stekken. Tijdens een 
workshop bushcraft leer je primitief vuur maken, eetbare planten vinden in de natuur en 
koken op een kampvuur. We maken een waterzuiveringsstation en een zonnewijzer en leren 
je planten herkennen en jezelf oriënteren. Een week voor avonturiers met groene vingers.
Afgewisseld met sport en spel.

We verwachten jullie op maandag 21/08 om 9u in ‘t Kasteeltje. Vrijdag 25/08 mogen de mama’s 
en papa’s hun naturiers terug komen ophalen tussen 16u en 17u. Op maandag is er opvang voorzien 
vanaf 8u.

Themadagen
Onze themadagen zijn educatieve dagen rond sport, spel, expressie, crea, muziek… Deze dagen zijn 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 korting! 

VOOR KLEUTERS (WEEKPAKKET A): 
De kleuters krijgen een halve dag thema afgewisseld met sport en spel.  De andere helft van de dag spelen, knutselen, rusten… de kleuters 
in de kleuterklas. In deze kleuterklas hebben we tal van hoeken gecreëerd. Een hoek om te knutselen, een autohoek, een keukentje, een 
poppenhoek… 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.

VOOR LAGERE SCHOOL (WEEKPAKKET B EN C):
Voor kinderen van de lagere school wordt het voorgestelde thema steeds gecombineerd met een halve dag sport en spel. 

 Heeft jouw gekozen thema een sterretje 
 Dan zal je nog meer ondergedompeld worden in dit thema. 
 Je zal langer dan een halve dag rond het gekozen thema werken. Bij deze dagen is er slechts 1u20 sport en spel. 

VOOR TIENERS (WEEKPAKKET D):
Het voorgestelde thema is steeds een hele dag.

Uurregeling
In de ochtend van een themadag moet er veel gebeuren! Daarom vragen we om ten laatste aanwezig te zijn om 8u45.
Activiteiten: 9u tot 16u.
Opvang themadagen: 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.

Locaties 
MOZAÏEK KESSEL-LO

PASEN 1: 03/04 - 07/04/23
PASEN 2: 11/04 - 14/04/23
ZOMER 1: 03/07 - 07/07/23
ZOMER 2: 10/07 - 14/07/23

ZOMER 3: 17/07 - 20/07/23
ZOMER 9: 28/08 - 31/08/23

SCHEUT KESSEL-LO
ZOMER 4: 24/07 - 28/07/23
ZOMER 5: 31/07 - 04/08/23
ZOMER 6: 07/08 - 11/08/23
ZOMER 7: 14/08 - 18/08/23
ZOMER 8: 21/08 - 25/08/23

SYNTRA HEVERLEE
PASEN 1: 03/04 - 07/04/23
ZOMER 1: 03/07 - 07/07/23
ZOMER 2: 10/07 - 14/07/23
ZOMER 8: 21/08 - 25/08/23

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


10 11

Welkom bij de clowns in het circus
In deze reeks ga je samen met Zino Balino op 
ontdekkingstocht door het circus... . Allemaal 
clowntjes! We openen de verkleedkoffer en we 
versieren de circustent. Abracadabra Singsalasing! 
Goochelen, dansen en liedjes zingen. Wie zit er in 
het circus? Kan jij bewegen als een artiest? Muziek 
in de tent! Speel mee met het circusorkest. De 
grote finale van de Circusdirecteur! Afgewisseld 
met sport en spel. Ism. Gribadoe

Duik- en snorkelavonturen
Duik mee in de wondere onderwaterwereld, 
zowel met een snorkel als met een heuse 
persluchtfles op je rug. Zo maak je op een veilige 
en verantwoordelijke manier kennis met de 
beginselen van het duiken, onder begeleiding 
van professionele duikinstructeurs. Spelenderwijs 
train je daarnaast ook op watervaardigheid en 
snorkeltechnieken. Voor echte waterratten, want 
goed kunnen zwemmen is een basisvereiste. 
Voor de start van het kamp moet je een verplicht 
medisch attest invullen. 
I.s.m. Duikcentrum Dolphyn buddys vzw

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Sporthal 
Kessel-Lo

Minisportkamp met zwemmen PA01 €60 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Welkom bij de clowns in het circus PA02 €81 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Schattenjacht PA03 €66 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Ervaringssportkamp met zwemmen PA04 €99

Sportkamp met zwemmen, korfbal, 
new games en badminton PA05 €99

Duik- en snorkelavonturen PA06 PA06 €195

KF

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Bosstraat
Wilsele

Dino-detectives PA20 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Koekjesfabriek PA21 €82 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

De spelbedenkers PA22 PA23 €129

Spionnen gezocht PA24 PA25 €125KF

PASEN WEEK 1
3 april tot en met 7 april 

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Provinciedomein
Kessel-Lo

Ponykamp: Half-gevorderden 
(voormiddag) PKK01 PKK01 PKK01 €130

Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p23.Ponykamp: Absolute beginners 

(namiddag) PKK02 PKK02 €130

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

Beestige natuurweek
We trekken de natuur in: we gaan wandelen 
met alpaca’s, leven ons uit met 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.

Aladdin - The musical
Aladdin is een straatrat. De stadswachters 
zijn hem liever kwijt dan rijk. Wanneer 
Yasmine het paleis ontvlucht en de stad wil 
ontdekken, leert ze Aladdin kennen. Hij is 
meteen tot over zijn oren verliefd, maar weet 
dat hij als straatrat geen kans maakt. Met de 
hulp van de geest verandert hij in een prins. 
Breng het verhaal door dans, zang en toneel 
tot leven. Ism. Musicalcompagnie Mithe.

Sporten met een hoek af
We spelen variaties op bekende sporten, 
met een gekke twist. Daarnaast gaan we aan 
de slag met minder bekende sporten zoals 
curling, goalbal, fling-it... We ondervinden hoe 
het is om te voetballen als je blind bent, of 
wanneer je enkel je armen kan gebruiken bij 
volleybal. We organiseren echte lol-ympische 
spelen en om de week af te sluiten kruipen 
we in bumperballen voor een partijtje voetbal. 
Afgewisseld met sport en spel.

PASEN WEEK 1
3 april tot en met 7 april 

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Kraal centrum
Herent

Op ontdekking met al je zintuigen PA35 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Beestige natuurweek PA36 PA37 €154

Padel & omnisport PA38 €145

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

HH
Oud-Heverlee

Van kop tot teen PA39 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Sporten met een hoek af PA40 PA41 €109

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Abdijschool
Vlierbeek
Kessel-Lo

Holderdebolder PA07 €72 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Muzikale reis rond de wereld PA08 €84 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Denk blij, voel je vrij PA09 PA09 €109 Enkel voor geboortejaar 2013-2016

Keltenkriebel PA10 €139

Keep calm and play games PA11 €152

Indoor kickx PA12 PA12 €219 OPGELET: minstens 1m40 om deel te nemen. 
Eigen fiets meebrengen op vrijdag!

KF

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Sportschuur 
Wilsele

Klimkamp PA26 PA27 €139

Sporty Danst PA28 PA29 €112

Klim- en MTBstage PA30 PA30 €169

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Verkeerspark 
Woudlucht
Heverlee

Ypie fietst! PA31 €73 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Fietsen als een pro PA32 €122

Expeditie Sportyson PA33 €142

We knallen er op los PA34 €159

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Kring
Kessel-Lo

De (w)onderwaterwereld PA13 €68 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Coole Kadeekes: Beweegkriebels met 
Ypie PA14 €109

Een hele dag op kamp! Enkel voor geboortejaar 
2017-2018.

Naai je eigen kledij PA15 PA15 €179

LEGO Robot kamp: pretparkdesigners PA16 €167

Aladdin - de musical PA17 PA18 €149

Zoete toetjes PA19 €129

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/minisportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/welkom-bij-de-clowns-in-het-circus
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/tienerkampen/sportkamp-met-zwemmen-korfbal-new-games-badminton
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/sportkamp-met-zwemmen-korfbal-new-games-badminton
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/duik-en-snorkelavonturen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/dino-detectives
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/koekjesfabriek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/de-spelbedenkers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/spionnen-gezocht
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/op-ontdekking-met-al-je-zintuigen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/beestige-natuurweek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/padel-en-omnisport
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/van-kop-tot-teen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sporten-met-een-hoek-af
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/holderdebolder
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/muzikale-reis-rond-de-wereld
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/denk-blij-voel-je-vrij
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/keltenkriebel
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/keep-calm-and-play-games
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/indoor-kickx
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/klimkamp
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sporty-danst
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/klim-en-mtbstage
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/ypie-fietst
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/fietsen-als-een-pro
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/expeditie-sportyson
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/we-knallen-er-op-los
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/de-wonderwaterwereld
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/coole-kadeekes-beweegkriebels-met-ypie
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/coole-kadeekes-beweegkriebels-met-ypie
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/naai-je-eigen-kledij
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/lego-robot-kamp-pretparkdesigners
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/aladdin-de-musical
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/zoete-toetjes
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PASEN WEEK 1 themadagen
3 april tot en met 7 april 

Freaky fotografie
Komt dat zien! Uniek in de wereld! Vrouw 
met baard! Man met 2 hoofden! Kind met 6 
armen en 8 benen! Laat je inspireren door de 
freakshows van oude kermissen en circussen. 
Je bent zowel fotograaf als model. Door 
middel van simpele fotografische trucjes 
maak je je publiek wijs dat je de gekste 
freaks ter wereld voor je lens hebt gehaald. 
Afgewisseld met sport en spel. 
I.s.m. Mooss vzw

Breakdance
Breakdance is een populaire dansstijl binnen 
de hiphop community. Gooi wat hiphop 
moves, acrobatie en een stoere attitude bij 
elkaar en je krijgt breakdance. De bekendste 
beginnersmoves zijn de moonwalk en de 
freeze. De headspin is de move 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

Chocolade atelier
Lolly’s in chocolade met aangepaste 
garnituurtjes, truffels op een stokje, 
dierenfiguren in chocolade,… Noem maar op! 
Het gaat een lekkere dag worden. 
Afgewisseld met sport en spel. 
I.s.m. Chocolatier Rony Parijs

Missie avontuur
Hou je van uitdagingen en ben je een echte 
teamplayer? Outdoor-activiteiten als één 
tegen allen, teambuildingsactiviteiten, ... 
komen vandaag allemaal aan bod. Wie durft 
dit aan? Afgewisseld met sport en spel.

PASEN WEEK 2
11 april tot en met 14 april (4 dagen!)

FC Sporty
Ben jij een echte Rode Duivel? We 
worden de nieuwe Vincent Kompany, 
Dries Mertens of Thibaut Courtois en 
zetten onze beste voetbalbeentjes voor. 
Sjotten naar de goal, een pasje hier, een 
pasje daar … . We leren spelenderwijs 
de kneepjes van het vak. Op het einde 
van de week ben jij de voetbalkampioen! 
Afgewisseld met sport en spel.
I.s.m. Tofsport

Filmlabo
Spelen en experimenteren met film was 
nog nooit zo leuk! Tijdens deze meerdaagse 
sessie ontdek je allerhande filmtechnieken. 
Spelenderwijs experimenteren met stop-
motion, live action, special effects, pixilatie en 
nog veel meer. Proef van alle mogelijkheden 
en verwerk ze in je eigen filmpje. Tijdens dit 
kamp ontdekken we elke dag een nieuwe 
filmtechniek. Experimenteren en spelen 
staan centraal! 
Afgewisseld met sport en spel. I.s.m. JEF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Sporthal
Kessel-Lo

Minisportkamp met zwemmen PA45 €51 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

FC Sporty PA46 €55 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Minidisco PA47 €53 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Circus deluxe PA48 PA49 €108

Rope skipping PA50 PA51 €92

Synchroonzwemmen PA52 PA53 €89

Lifesavingstage PA54 PA54 €109

KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

UCLL
Heverlee

Balanceren op één been PA67 €54 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Fun on ice PA68 PA69 €108 Handschoenen en dikke sokken meebrengen!

Wild van het woud PA70 PA71 €95

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Abdijschool
Vlierbeek
Kessel-Lo

Paspop PA55 €60 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Alles wat rijdt, rolt, vaart en vliegt PA56 €104

Filmlabo PA57 PA58 €126

‘Wauw’ de naturier PA59 €117

Sportykickx PA60 PA60 €175 Eigen fiets meebrengen op woensdag en vrijdag
KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Bosstraat
Wilsele

Kinderboekenhoek PA61 €57 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Mini Play Factory PA62 €56 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Surfen op geluidsgolven PA63 PA64 €120

Wie wordt Homo Universalis? PA65 PA66 €89KF

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘20-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09

PAKKET A
Mozaïek Kessel-Lo

Ma. Alle kleuren van de regenboog

PWM
A1

PTM01

€119

€25

Di. De rommelmarkt PTM02 €27

Wo. Blokkenbouwdoos PTM03 €25

Do. De wereld rond in 1 dag PTM04 €27

Vr 1001 ballen PTM05 €25

PAKKET B en C
Mozaïek Kessel-Lo

Ma. Freaky fotografie

PWM
B1

PTM06

PWM
C1

PTM11

€143

€30

Di. Let’s escape PTM07 PTM12 €25

Wo. Breakdance PTM08 PTM13 €30

Do. Creatief met papier PTM09 PTM14 €25

Vr Uitstap trampolinepark PTM10 PTM15 €43

PAKKET D
Mozaïek Kessel-Lo

Di. Pyrografie en etspasta
PWM

D1

PTM16

€102

€30

Wo. Vloggen PTM17 €43

Do. Uitstap VR experience PTM18 €35

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag.

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag.

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘10-‘09

PAKKET A
Syntra Heverlee

Ma. We slaan er op los

PWA
H1

PTH01

€117

€25

Di. Wij worden kleuterchefs PTH02 €25

Wo. Het kraaiend kinderkoor PTH03 €25

Do. Creatief bewegen in de jungle PTH04 €27

Vr De wondere kabouterwereld PTH05 €25

PAKKET B en C
Syntra Heverlee

Ma. Chocolade atelier

PWH
B1

PTH06

PWH
C1

PTH11

€131

€30

Di. Spellenspektakel PTH07 PTH12 €26

Wo. Kindergrime PTH08 PTH13 €30

Do. Missie avontuur PTH09 PTH14 €25

Vr Animatiemagie PTH10 PTH15 €30

In dit thema zal je NOG MEER ondergedompeld worden

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/bmx-extreme-td
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/fc-sporty
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/minidisco
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/circus-deluxe
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/rope-skipping
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/synchroonzwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/lifesavingstage
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/tienerkampen/wild-van-het-woud
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/paspop
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/alles-wat-rijdt-rolt-vaart-en-vliegt
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/filmlabo
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/wauw-de-naturier
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/sportykickx
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/kinderboekenhoek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/mini-play-factory
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/surfen-op-geluidsgolven
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/wie-wordt-homo-universalis
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/alle-kleuren-van-de-regenboog-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/de-rommelmarkt-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/blokkenbouwdoos-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/de-wereld-rond-in-%C3%A9%C3%A9n-dag-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/1001-ballen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/freaky-fotografie-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/lets-escape-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/breakdance-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/creatief-met-papier-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/uitstap-trampolinepark-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/pyrografie-en-etspasta-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/vloggen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/uitstap-vr-experience-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/we-slaan-er-op-los-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/wij-worden-kleuterchefs-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/het-kraaiend-kinderkoor-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/de-wondere-kabouterwereld-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/chocolade-atelier-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/spellenspektakel-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/kindergrime-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/missie-avontuur-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/animatiemagie-td
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LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Provinciedomein 
Kessel-Lo

Ponykamp: Aspiranten (voormiddag) PKK03 PKK03 €105 Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p23.Pony ervaringskamp (namiddag) PKK04 €105

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Manège 
Wimpelhof

Herent

Ponykamp: Absolute beginners PKW09 PKW09 PKW09 €179

Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p23.

Ponykamp: Beginners PKW10 PKW10 PKW10 €179

Ponykamp: Aspiranten PKW11 PKW11 PKW11 €179

Ponykamp: (Half-)gevorderden PKW12 PKW12 PKW12 €179

PASEN WEEK 2
11 april tot en met 14 april (4 dagen!)

Wereldkeuken
Ga mee op culinaire wereldreis! Tijdens 
dit kamp koken we elke dag een gerecht 
uit de wereldkeuken. Maak kennis 
met typisch Indonesische gerechten, 
zelfgemaakte hamburgers uit Amerika en 
nog een heleboel andere gerechten uit 
alle windstreken. Proef en maak gerechtjes 
van Noord tot Oost en Zuid tot West. Als 
afsluiter van onze reis nodigen we alle 
ouders uit om te komen proeven van 
verschillende culinaire ontdekkingen. 
Afgewisseld met sport en spel.

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

PASEN WEEK 2 themadagen
11 april tot en met 14 april (4 dagen!)

werken bij sporty: Monitoren opleiding

Ben of word je 17 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 17 jaar in 2023 (°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

dinsdag 11 april tot en met vrijdag 14 april (4 dagen!)

LOCATIE ACTIVITEIT WANNEER? GEBOORTEJAAR € EXTRA INFO

‘t Kasteeltje 
Wijgmaal Monitorencursus 11 april t.e.m. 14 april 2023 2005 - 2006 €219 Met overnachting

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Waaier
Bertem

Circus krokofant PA72 €55 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Wereldkeuken PA73 PA74 €109

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘10-‘09

PAKKET A
Mozaïek Kessel-Lo

Di. Op avontuur in de ruimte

PWM
A2

PTM19

€94

€25

Wo. Creatief bewegen met kleuren PTM20 €27

Do. Creakriebels PTM21 €25

Vr. Winterwonderland PTM22 €25

PAKKET B en C
Mozaïek Kessel-Lo

Di. Light graffiti

PWM
B2

PTM23

PWM
C2

PTM27

€103

€30

Wo. Apenstreken PTM24 PTM28 €26

Do. In de voetsporen van Andy Warhol PTM25 PTM29 €29

Vr. Homo universalis PTM26 PTM30 €26

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag.   In dit thema zal je NOG MEER ondergedompeld worden

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/stan-stempels
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/beestige-natuurweek
mailto:monitoren%40sportyvzw.be?subject=
https://www.sportyvzw.be/monitoren
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/circus-krokofant
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/wereldkeuken
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/op-avontuur-in-de-ruimte-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/creatief-bewegen-met-kleuren-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/creakriebels-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/winterwonderland-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/light-graffiti-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/apenstreken-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/in-de-voetsporen-van-andy-warhol-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/homo-universalis-td
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Meneerke seizoen
Zoals elk jaar komen de seizoenen bij elkaar 
om het jaar in goede banen te leiden. Lente, 
zomer, herfst zijn stipt op tijd. Lente is druk 
in de weer met gieters en planten. Zomer 
droomt van een leuke vakantie met een zalig 
zonnetje en een dagje op het strand terwijl 
herfst zijn handen vol heeft met fruit, harde 
noten en vallende bladeren. Maar waar is 
Winter? Afgewisseld met sport en spel. 
Ism. Theater Spoor 6

DJ producing
Geen feest zonder dj! Ondertussen is dj’en 
meer dan plaatjes draaien. Met laptops en 
controllers is het één van de meest creatieve 
manieren om je in muziek uit te leven. Wij 
leren de deelnemers de perfecte mix te 
maken met professioneel dj-materiaal. De 
beginnende dj’s leren de geheimen van het 
scratchen en het beatmixen en draaien op 
het einde van de workshopreeks een hele 
set in elkaar. Afgewisseld met sport en spel. 
Ism. Villa Basta

ZOMER WEEK 1
3 juli tot en met 7 juli

Bamboebouwers
Deze week steken we onze handen uit de 
mouwen. Met honderden bamboestokken 
creëren we verrassende bouwwerken. In 
kleine groepjes brainstormen we dagelijks 
rond leuke projecten om eerst in het klein 
aan de slag te gaan. Hebben we een plan, 
dan schakelen we over tot het grotere 
werk. Samenwerking speelt een belangrijke 
rol in dit kamp, we werken samen tot aan 
de top! De bouwwerken, met vlag in de 
top, zullen tot ver in de omtrek te zien zijn. 
Afgewisseld met sport en spel.

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

ZOMER WEEK 1
3 juli tot en met 7 juli

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Bosstraat
Wilsele

Welkom op de boerderij ZO33 €94 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

De techniekfabriek ZO34 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Bamboebouwers ZO35 ZO36 €109

1000 sterren en planeten ZO37 ZO38 €142KF

Dagelijkse Sportykost
Als ouder genoeg van altijd eten te maken 
voor de kinderen? Mogen de rollen eens 
omgekeerd zijn? De kinderen leren hier 5 
dagen om 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.

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.

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Kraal centrum
Herent

Feestje bouwen ZO46 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Sporty on wheels ZO47 ZO48 €130

Filmlabo ZO49 ZO50 €155

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Sporthal
Kessel-Lo

Minisportkamp met zwemmen ZO01 €60 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

1001 ballen en bellen ZO02 €68 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Mini yoga avonturen ZO03 €76 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Ervaringssportkamp met zwemmen ZO04 €99

Zeemeerminzwemmen ZO05 ZO06 €119

Sportkamp met waterpolo, ultimate 
frisbee, atletiek en basket ZO07 €99

KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Abdijschool
Vlierbeek
Kessel-Lo

Meneerke seizoen ZO08 €73 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Stop! Het is rood! ZO09 €119 Eigen fiets en fietshelm meebrengen.

Beestenboel ZO10 ZO11 €179

We maken ons eigen stripverhaal ZO12 ZO13 €132

DJ producing ZO14 ZO15 €167KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Scoutslokalen 
Vlierbeek
Kessel-Lo

Outdoor kids ZO26 ZO27 €139

Knutsel je eigen magische 
onderwaterwereld ZO28 ZO29 €145

Plan(t)trekkers ZO30 ZO31 €125

Waterworld ZO32 ZO32 €249

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

HH
Oud-Heverlee

Muzikale reis rond de wereld ZO51 €84 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Superhelden ZO52 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Wild van het woud ZO53 ZO54 €115

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Sportschuur
Wilsele

Klimkamp ZO39 ZO40 €139

Chocoladeweek ZO41 ZO42 €219

Hengelkamp ZO43 ZO44 €149

Klim- en padelstage ZO45 ZO45 €175 Eigen fiets meebrengen!

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Kring
Kessel-Lo

Ridders en prinsessen ZO16 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Coole Kadeekes: ridders en 
prinsessen ZO17 €109

Een hele dag op kamp! Enkel voor geboortejaar 
2017-2018.

Denk blij, voel je vrij ZO18 ZO18 €109 Enkel voor geboortejaar 2013-2016

Theatersport ZO19 ZO20 €135

Wereldkeuken ZO21 ZO22 €144

Filmacademie ZO23 ZO24 €149

Designer ontmoet naaimachine en 
zoveel meer ZO25 ZO25 €179

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/voor-grote-kinderen/expeditie-sportyson
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/urban-experience
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/welkom-op-de-boerderij
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/de-techniekfabriek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/bamboebouwers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/1000-sterren-en-planeten
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/kleuterkampen/feestje-bouwen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sporty-on-wheels
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/filmlabo
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/kleuterkampen/mini-yoga-avonturen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ervaringssportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/zeemeerminzwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/sportkamp-met-waterpolo-frisbee-atletiek-en-basket
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/sportkamp-met-waterpolo-frisbee-atletiek-en-basket
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/meneerke-seizoen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/stop-het-is-rood
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/beestenboel
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/we-maken-ons-eigen-stripverhaal
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/dj-producing
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/outdoor-kids
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/knutsel-je-eigen-magische-onderwaterwereld
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/knutsel-je-eigen-magische-onderwaterwereld
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/plan-t-trekkers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/waterworld
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/muzikale-reis-rond-de-wereld
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/superhelden
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/wild-van-het-woud
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/klimkamp
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/chocoladeweek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/hengelkamp
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/klim-en-padelstage
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/ridders-en-prinsessen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/coole-kadeekes-ridders-en-prinsessen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/coole-kadeekes-ridders-en-prinsessen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/denk-blij-voel-je-vrij
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/theatersport
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/wereldkeuken
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/filmacademie
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/designer-ontmoet-naaimachine-en-zoveel-meer
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/designer-ontmoet-naaimachine-en-zoveel-meer
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ZOMER WEEK 1
3 juli tot en met 7 juli

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

‘t Bakkershof
Merelbeke 

(2/7 t.e.m. 7/7)
Ponyrijden op de boerderij (INTERN) IK1 IK1 €399 Meer info over interne kampen op p8.

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Provinciedomein 
Kessel-Lo

Ponykamp: Half-gevorderden 
(voormiddag) PKK05 PKK05 PKK05 €130

Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p23.

Ponykamp: Absolute beginners  
(namiddag) PKK06 PKK06 €130

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! We maken van jou 
een echte speelvogel met kennis van 
zaken. Afgewisseld met sport en spel. 
I.s.m. De Aanstokerij

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

Fablab zkt. ingenieurs
Zou je willen weten hoe een lasersnijmachine en 
een 3D-printer werken of lijkt het je wel wat om 
met arduino te leren werken? Bij ons in het Fablab 
kan het allemaal! Je kan dan bijv. een oude vinylplaat 
omtoveren tot een klok of zelf een slim en creatief 
apparaat ontwerpen dat met behulp van sensoren 
kan reageren op signalen uit de omgeving. Als 
geen uitdaging je teveel is, schrijf je dan zeker in 
voor dit kamp! Afgewisseld met sport en spel. 
I.s.m. Fablab kuleuven.

Ingenieus zomerkamp
Biologisch afbreekbaar plastic maken 
van een aardappel? Zelf een robot 
bouwen? Bouwplannen ontcijferen? 
Kleurstoffen onttrekken uit planten? 
Een metaaldetector ontwerpen? De 
wiskunde achter een drone snappen? 
Dat doet een ingenieur. Wij zijn op 
zoek naar meisjes en jongens die willen 
weten of ingenieur zijn iets voor hen is. 
Afgewisseldn met sport en spel. 
I.s.m. KU Leuven - Campus GroepT

zomer WEEK 1 themadagen
3 juli tot en met 7 juli

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.

Slager voor één dag
Vele gehaktballetjes, vele stukjes vlees, vele 
stokjes, vele worstjes, enthousiaste kinderen 
en Josse de worstendraaier zijn nodig voor 
deze dag. Waarom? Om een superfeest te 
maken in de wonderbare werkplaats van 
Josse Sossis. Alles klaarmaken en onze familie 
verwonderen met wat we allemaal gemaakt 
hebben. Wie komt er mee worsten draaien 
in een echte slagerij met een echte slager?! 
Afgewisseld met sport en spel.
I.s.m. Slager Josse

Zomerse cocktails
Niets is er lekkerder dan een frisse cocktail 
tijdens het warme weer. Geen romige 
drankjes maar frisse en fruitige mixjes die 
voor een feestelijke dag kunnen zorgen. 
Afgewisseld met sport en spel.

Special effects
Explosies, stunts en green screen: hoe werkt 
dat nu eigenlijk? Tijdens deze workshop 
bedenk, film, regisseer en acteer jij je 
eigen video. Spectaculaire effecten mogen 
natuurlijk niet ontbreken! Zo maak je niet 
alleen samen een film, maar leer je ook bij 
over de wondere wereld van special effects. 
I.s.m. Villa Basta

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Basisschool
Domino Lummen

Op ontdekking met al je zintuigen ZO58 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

De spelbedenkers ZO59 ZO60 €129

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Fablab 
KU LEUVEN Fablab zkt. ingenieurs ZO57 ZO57 €239  Vanaf geboortejaar 2011

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Groep T
Leuven

Meisjes en wetenschap ZO55 €212

Ingenieus zomerkamp ZO56 €212

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag.  

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘10-‘09

PAKKET A
Syntra Heverlee

Ma. 1001 ballen

ZWH
A1

ZTH01

€117

€25

Di. Creatief bewegen met kleuren ZTH02 €27

Wo. Pizza pronto ZTH03 €25

Do. Schip ahoi, kapitein ZTH04 €25

Vr. Superhelden ZTH05 €25

PAKKET B en C
Syntra Heverlee

Ma. Stopmotion

ZWH
B1

ZTH06

ZWH
C1

ZTH11

€129

€30

Di. Zoete toetjes ZTH07 ZTH12 €25

Wo. BMX extreme ZTH08 ZTH13 €30

Do. Groene vingers ZTH09 ZTH14 €26

Vr. Slager voor één dag ZTH10 ZTH15 €28

In dit thema zal je nog meer ondergedompeld worden

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag.

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09

PAKKET A
Mozaïek Kessel-Lo

Ma. Hoeden en petten

ZWM
A1

ZTM01

€119

€25

Di. Kinderboekenhoek ZTM02 €27

Wo. Sportymove ZTM03 €25

Do. Allemaal clowntjes met Zino Balino ZTM04 €27

Vr. Van A naar B en 1+2 ZTM05 €25

PAKKET B en C
Mozaïek Kessel-Lo

Ma. Ballonnen vouwen

ZWM
B1

ZTM06

ZWM
C1

ZTM11

€131

€30

Di. Play Factory ZTM07 ZTM12 €26

Wo. Augmented reality ZTM08 ZTM13 €30

Do. Zomerse cocktails ZTM09 ZTM14 €25

Vr. Matilda: de musical ZTM10 ZTM15 €30

PAKKET D
Mozaïek Kessel-Lo

Di. Special effects
ZWM

D1

ZTM16

€112

€43

Wo. Uitstap raften op de Maas ZTM17 €45

Do. Pyrografie en etspasta ZTM18 €30

In dit thema zal je NOG MEER ondergedompeld worden

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ponyrijden-op-de-boerderij-intern
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/expeditie-sportyson
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/urban-experience
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/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-kleuters/zomerzotten-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/de-eerste-filmstapjes-td
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/fablab-zoekt-ingenieurs
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/themadagen/voor-kleuters/1001-ballen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/creatief-bewegen-met-kleuren-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/pizza-pronto-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/schip-ahoi-kapitein-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/superhelden-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/stopmotionanimatie-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/zoete-toetjes-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/bmx-extreme-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/groene-vingers-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-kleuters/hoeden-en-petten-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/kinderboekenhoek-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/sportymove-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/allemaal-clowntjes-met-zino-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/van-a-naar-b-en-1-plus-2-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/ballonnen-vouwen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/play-factory-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/augmented-reality-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/zomerse-cocktails-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/matilda-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/special-effects-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/raften-op-de-maas-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/pyrografie-en-etspasta-td
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zomer WEEK 2
10 juli tot en met 14 juli

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

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. 
I.s.m. Tofsport

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Provinciedomein 
Kessel-Lo

Ponykamp: Aspiranten (voormiddag) PKK07 PKK07 €130 Meer info over de niveaus van ponykampen kan 
je terugvinden op p23.Ponykamp: Beginners (namiddag) PKK08 PKK08 €130

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Fablab 
KU LEUVEN Fablab zkt. ingenieurs ZO112 ZO112 €239  Vanaf geboortejaar 2011

Klimkamp
We gaan een hele week klimmen in de klimzaal 
‘De Stordeur’. Hierbij leer je alle kneepjes van 
het vak. We leren elkaar zekeren, we klimmen 
uitdagende routes en amuseren ons op de 
verschillende muren in de funhal. Om onze 
handen en armen af en toe wat rust geven, 
wisselen we het klimmen af met sport en spel.

Showtime
Acrobatentoeren, circustechnieken en 
goocheltrucs! We staan op onze kop, iemand 
kruipt erbovenop… waauw een menselijke 
piramide! Jongleren, bordjes laten draaien, 
op een bal lopen,… . Blink je goochelstaf maar 
op voor wanneer de echte goochelaar langs 
komt! Dames en heren, appelen en peren, 
boeren en boerinnen, de show gaat beginnen! 
Afgewisseld met sport en spel.

ZOMER WEEK 2
10 juli tot en met 14 juli

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Sporthal
Kessel-Lo

Minisportkamp met zwemmen ZO61 €60 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

We slaan in het rond ZO62 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Als atleet over de meet ZO63 €68 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Ervaringssportkamp met zwemmen ZO64 €99

Jump around ZO65 ZO66 €159

Sportkamp met zwemmen, spikeball, 
tafeltennis en bounceball ZO67 €99

Duik- en snorkelavonturen ZO68 ZO68 €195

KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Bosstraat
Wilsele

Letters en cijfers ZO88 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Er was eens... ZO89 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Maak je eigen website ZO90 ZO91 €142

Art@Sporty ZO92 ZO93 €129KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Kraal centrum
Herent

Balanceren op één been ZO103 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Reis rond de wereld ZO104 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Dagelijkse Sportykost ZO105 ZO106 €129

Circus deluxe ZO107 ZO108 €133

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

HH
Oud-Heverlee

Kliederen en kladderen ZO109 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Tabletkamp: appventure ZO110 ZO111 €149

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Abdijschool
Vlierbeek
Kessel-Lo

Welkom bij de clowns in het circus ZO69 €81 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Ik word kunstenaar ZO70 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Modemakers ZO71 ZO72 €139

Sticker & poster art ZO73 ZO74 €149

Chocoladeweek ZO75 ZO76 €219

De ronde van de toekomst ZO77 €174 Eigen fiets en fietshelm meebrengen.
KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Kring
Kessel-Lo

Ridders en prinsessen ZO78 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Coole Kadeekes: ridders en 
prinsessen ZO79 €109

Een hele dag op kamp! Enkel voor geboortejaar 
2017-2018.

Klim- en klauterland ZO80 €115

Showkoor ZO81 ZO82 €149

Spionnen gezocht ZO83 ZO84 €125

Designer ontmoet naaimachine en 
zoveel meer ZO85 ZO86 €179

Rappen en beats bouwen met Gijs ZO87 €179

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Sportschuur
Wilsele

Showtime ZO94 €120

Klimkamp ZO95 ZO96 €139

We knallen er op los ZO97 €159

Klim- en avontuurstage ZO98 ZO98 €175

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Verkeerspark 
Woudlucht
Heverlee

Ypie fietst! ZO99 €73 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Fietsen als een pro ZO100 €122

Geef acht! ZO101 ZO102 €145

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Basisschool
Domino Lummen

Schattenjacht ZO114 €66 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Dierenplezier ZO115 ZO116 €179

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/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/fablab-zoekt-ingenieurs
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/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/als-atleet-over-de-meet
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ervaringssportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/jump-around
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/sportkamp-zwemmen-spikeball-tafeltennis-en-bounceball
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/sportkamp-zwemmen-spikeball-tafeltennis-en-bounceball
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/duik-en-snorkelavonturen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/letters-en-cijfers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/er-was-eens
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/maak-je-eigen-website
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/art-sporty
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/balanceren-op-%C3%A9%C3%A9n-been
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/reis-rond-de-wereld
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/dagelijkse-sportykost
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/circus-deluxe
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/kliederen-en-kladderen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/tabletkamp-appventure
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/welkom-bij-de-clowns-in-het-circus
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/ik-word-kunstenaar
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/modemakers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sticker-poster-art
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/chocoladeweek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/de-ronde-van-de-toekomst
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/ridders-en-prinsessen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/coole-kadeekes-ridders-en-prinsessen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/coole-kadeekes-ridders-en-prinsessen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/klim-en-klauterland
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/showkoor
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/spionnen-gezocht
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/designer-ontmoet-naaimachine-en-zoveel-meer
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/designer-ontmoet-naaimachine-en-zoveel-meer
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/rappen-en-beats-bouwen-met-gijs
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/showtime
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/klimkamp
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/we-knallen-er-op-los
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/klim-en-avontuurstage
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/ypie-fietst
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/fietsen-als-een-pro
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/geef-acht
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/schattenjacht
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/dierenplezier
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zomer WEEK 2 themadagen
10 tot en met 14 juli

Boog- en lasershooting
Leef je uit bij de lasershooting en voel 
de spanning als je het speelveld betreedt 
en je weet dat de anderen jou willen 
uitschakelen! Creativiteit, tactisch inzicht 
en doorzettingsvermogen staan hier 
centraal. Bij het boogschieten draait het 
dan weer helemaal rond concentratie en 
precisie. Kortom: een dag vol schietplezier. 
Afgewisseld met sport en spel.

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!

Cheese and shoot
Altijd gedroomd om een filmdiva te 
zijn? Ga nu poseren en showen. Op 10 
verschillende manieren op of onder een 
stoel zitten, verdwalen in een confettistorm, 
met 15 griezels samen op de foto, met 
4 samen op de bezemsteel van de heks, 
een enge schaduw op de muur toveren 
en jezelf erin verstoppen, voor dood 
spelen of toebijten als vampier... Dat zijn 
de kunsten van het uitbeelden en theater 
maken. Dit allemaal probeer je op een 
grappige of enge manier te fotograferen. 
Afgewisseld met sport en spel. 
I.s.m. Mooss vzw

2D/3D krijttekeningen
Met krijttekeningen maak je makkelijk 
afwasbare kunstwerken op muren, 
straten of de speelplaats. Na een korte 
brainstormsessie experimenteren we 
met allerlei kleuren, composities en 
3D-illusies. Alle deelnemers werken in 
kleinere groepen aan een gezamenlijk 
levensgroot kunstwerk. Zelf figureer je 
in je eigen kunstwerk dat we op foto of 
in een stop-motion filmpje vastleggen. 
Afgewisseld met een halve dag sport en spel. 
I.s.m. Villa Basta

PONYKAMPEN 

INSCHRIJVINGEN PONYKAMPEN: WWW.SPORTY.BE
ZONDAG 15/01 VANAF 9U30

Niveauomschrijving ponykampen
ABSOLUTE BEGINNERS 

Deze ruiters hebben geen tot weinig ervaring met paardrijden. 

BEGINNERS 

Deze ruiters hebben al een eerste kennismaking met paardrijden 
achter de rug. Ze kunnen correct een overgang naar draf maken en 
lichtrijden. Ze maken in groep verschillende hoefslagfiguren in stap en 
in draf. Ze zetten de eerste stappen richting galopperen. Ruiters die 
minstens 4 kampen deden of 1 jaar (30 lessen) ervaring hebben, zitten 
in deze groep.

ASPIRANTEN 

De ruiters leren om individueel hoefslagfiguren te rijden in stap en in 
draf met een correcte houding. Ze leren tempoverschillen rijden in draf 
en kunnen minimum 1 hoefslag galopperen met een stabiele, stevige en 
gecontroleeerde houding. Indien de ruiter meer dan 5 kampen deed of 
tussen de 2 jaar en 3 jaar ervaring heeft, komt hij of zij in aanmerking 
voor de aspirantengroep.

HALF-GEVORDERDEN 

De ruiters galopperen individueel aan. Ze rijden grote voltes in galop 
en maken tempo verschillen/overgangen zowel in draf als in galop. De 
ruiters leren om op een veilige manier sprongen te nemen uit galop. 
Deze ruiters hebben tussen de 3 en 5 jaar ervaring.

GEVORDERDEN 

De ruiters rijden individuele hoefslagfiguren in alle gangwijzes. Ze maken 
in elke gangwijze gecontroleerde tempo verschillen. Ze leren hun pony’s 
in de hand te stellen en springen foutloos een parcours.

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

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

haar/hem in te schrijven voor het juiste niveau.

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag. 

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘10-‘09

PAKKET A
Syntra Heverlee

Ma. Het wilde wilde Westen

ZWH
A2

ZTH16

€117

€25

Di. Wij zijn bij de brandweer ZTH17 €25

Wo. Kok Kiko ZTH18 €27

Do. Minidisco ZTH19 €25

Vr. Kriebelbeestjes ZTH20 €25

PAKKET B en C
Syntra Heverlee

Ma. Streetdance

ZWH
B2

ZTH21

ZWH
C2

ZTH26

€130

€30

Di. Koekjesfabriek ZTH22 ZTH27 €25

Wo. Boog- en lasershooting ZTH23 ZTH28 €25

Do. Muziek elektroniek ZTH24 ZTH29 €30

Vr. Ontwerp je eigen stripfiguur ZTH25 ZTH30 €30

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09

PAKKET A
Mozaïek Kessel-Lo

Ma. Knuffeldag

ZWM
A2

ZTM19

€117

€25

Di. Dinomuziek ZTM20 €27

Wo. Terug in de tijd ZTM21 €25

Do. Bakfeeën en cakeridders ZTM22 €25

Vr. Zomerzotten ZTM23 €25

PAKKET B en C
Mozaïek Kessel-Lo

Ma. 2D/3D krijttekeningen

ZWM
B2

ZTM24

ZWM
C2

ZTM29

€126

€30

Di. Word een BBQ sidekick ZTM25 ZTM30 €25

Wo. Atleet voor 1 dag ZTM26 ZTM31 €25

Do. Expeditie Sportyson ZTM27 ZTM32 €26

Vr. Cheese and shoot ZTM28 ZTM33 €30

PAKKET D
Mozaïek Kessel-Lo

Di. Fotografie
ZWM

D2

ZTM34

€102

€43

Wo. Wereldkeuken ZTM35 €30

Do. Uitstap VR experience ZTM36 €35

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag. In dit thema zal je NOG MEER ondergedompeld worden

https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/de-podiumplaneet-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/de-podiumplaneet-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/het-wilde-wilde-westen-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/kok-kiko-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/minidisco-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/kriebelbeestjes-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/streetdance-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/koekjesfabriek-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/boog-en-lasershooten-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/muziek-elektroniek-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/ontwerp-je-eigen-stripfiguur-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/knuffeldag-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/dinomuziek-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/terug-in-de-tijd-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/zomerzotten-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/2d3d-krijttekeningen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/word-een-bbq-sidekick-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-tieners/expeditie-sportyson-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/cheese-and-shoot-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/fotografie-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/wereldkeuken-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/uitstap-vr-experience-td
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zomer WEEK 3
17 juli tot en met 20 juli (4 dagen!)

LEGO Robot kamp: pretparkdesigners
WE LOVE ROBOTS! Heb jij er altijd al van 
gedroomd om je eigen pretparkattracties 
te ontwerpen en programmeren? Ga 
tijdens dit kamp overkop met de robot 
pretparkchallenges en leer stapsgewijs 
programmeren met LEGO® Education 
SPIKE™ Essential. Durft jouw kind deze 
robot challenge aan? Afgewisseld 
met sport en spel. Ism. Techniek- en 
wetenschapsacademie UCLL.

Keep calm and play games
Een week tjokvol plezier met allerlei 
verschillende spelen: van gezelschapsspelen, 
escape games, spelen op Wii’s tot spelen 
in een echte virtual reality arcade. Speel 
je liever actiever? Ook aan jou hebben we 
gedacht! Darts, tafelvoetbal in het klein én in 
het groot, bowlen, lasershoot en nerf staan 
eveneens op ons goedgevulde programma. 
Afgewisseld met sport en spel.

1001 ballen en bellen
Een sport- en spelkamp waarin de kleuters 
gaan spelen met grote en kleine ballen, 
harde en zachte ballen. Werpen, rollen en 
sjotten worden in verschillende spelvormen 
aangebracht. Deze week niet alleen ballen, 
maar ook bellen! Zeepbellen! Hele grote 
bellen of tientallen minibelletjes. Bellen 
blazen, bellen prikken, bellen vangen... 
Een week voor actieve creatievelingen! 
Afgewisseld met sport en spel.

Urban experience
Dompel jezelf volledig onder in de urban 
lifestyle met dit Urban Experience kamp! 
Tijdens dit kamp leren we iedere dag een andere 
coole urban activiteit kennen. Zo leren we graffiti 
spuiten als ‘de echte’! Breng de streetartist in jezelf 
naar boven als we onze eigen stencils maken bij 
Stencil Art. We gaan zien hoe we tekeningen kunnen 
maken met licht tijdens Light graffiti en we laten de 
b-boys en b-girls in ons los tijdens een workshop 
breakdance. Afgewisseld met sport en spel. 
I.s.m. Spray & Play

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

Sportyshake
Shake, shake, shake it! Deze week bestaat uit 
een heerlijke cocktail van enkele typische 
Sporty-sportactiviteiten. Springen op 
springkastelen, skaten over hindernissen, 
verschillende balsporten, een ludieke 10-
kamp van allerlei atletiekdisciplines, new 
games zoals kinball, scoop en bumball… Je 
kan het zo gek niet bedenken of het staat 
deze week geprogrammeerd. Een week 
voor sportievelingen die niet schrikken van 
nieuwigheden!

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Provinciedomein 
Kessel-Lo

Ponykamp: Absolute beginners 
(voormiddag) PKK09 PKK09 €105 Meer info over de niveaus van ponykampen 

kan je terugvinden op p23.
Pony ervaringskamp (namiddag) PKK10 €105

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.

Kranen en graafmachines
Als een echte Bob(ette) de bouwer graven 
we vandaag in het zand. We nemen plaats 
achter een graafmachine en maken 
kunstwerken in zand. Wie is het behendigst 
met de kraan?Afgewisseld met sport en spel.

zomer WEEK 3 themadagen
17 juli tot en met 20 juli (4 dagen!)

zomer WEEK 3
17 juli tot en met 20 juli (4 dagen!)

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

HH
Oud-Heverlee

Dino-detectives ZO140 €56 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Expeditie Sportyson ZO141 ZO142 €103

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Sporthal 
Kessel-Lo

Mini Splash ZO117 €64 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Holderdebolder ZO118 €59 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Wacko waterweek ZO119 ZO120 €118

Wie wordt Homo Universalis? ZO121 ZO122 €89KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Abdijschool 
Vlierbeek 
Kessel-Lo

Mooi geluid of groot lawaai! ZO123 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Allemaal beestjes ZO124 €56 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

LEGO Robot kamp: pretparkdesigners ZO125 €135

Keep calm and play games ZO126 €129

Word een youtube ster ZO127 €152KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Sportschuur
Wilsele

Klimkamp ZO128 ZO129 €112

Rope skipping ZO130 ZO131 €92

Klim- en urban sportkamp ZO132 ZO132 €135 Eigen fiets meebrengen op woensdag!

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Verkeerspark 
Woudlucht
Heverlee

Ypie fietst! ZO133 €59 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Fietsen als een pro ZO134 €102

Avontuur in de natuur ZO135 ZO136 €114

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Kraal centrum
Herent 

De wondere kabouterwereld ZO137 €56 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Sportyshake ZO138 ZO139 €92

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Ark 
Kessel-Lo

1001 ballen en bellen ZO143 €55 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Coole Kadeekes: kunst in al zijn 
vormen ZO144 €89

Een hele dag op kamp! Enkel voor geboortejaar 
2017-2018.

Zoete toetjes ZO145 ZO146 €104

Urban experience ZO147 ZO148 €119

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘10-‘09

PAKKET A
Mozaïek Kessel-Lo

Ma. Dierenplezier

ZWM
A3

ZTM37

€94

€25

Di. Stan Stempels ZTM38 €27

Wo. Kranen en graafmachines ZTM39 €25

Do. Reis rond de wereld ZTM40 €25

PAKKET B en C
Mozaïek Kessel-Lo

Ma. Animatiemagie

ZWM
B3

ZTM41

ZWM
C3

ZTM45

€102

€30

Di. Sticks & bats ZTM42 ZTM46 €25

Wo. Bouwen met lego ZTM43 ZTM47 €25

Do. Vloggen over de nacht ZTM44 ZTM48 €30

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag.

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/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/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/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/kampen/kleuterkampen/dino-detectives
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/expeditie-sportyson
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/mini-splash
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/holderdebolder
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/wacko-waterweek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/wie-wordt-homo-universalis
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/mooi-geluid-of-groot-lawaai
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/allemaal-beestjes
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/lego-robot-kamp-pretparkdesigners
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/keep-calm-and-play-games
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/word-een-youtube-ster
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/klimkamp
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/rope-skipping
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/klim-en-urban-sportkamp
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/ypie-fietst
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/fietsen-als-een-pro
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/avontuur-in-de-natuur
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/de-wondere-kabouterwereld
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sportyshake
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/1001-ballen-en-bellen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/coole-kadeekes-kunst-in-al-zijn-vormen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/coole-kadeekes-kunst-in-al-zijn-vormen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/zoete-toetjes
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/urban-experience
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/dierenplezier-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/stan-stempels-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/kranen-en-graafmachines-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/reis-rond-de-wereld-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/animatiemagie-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/sticks-bats-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/bouwen-met-lego-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/vloggen-over-de-nacht-td
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LEGO Robot kamp: cargo connect
ALLES OP WIELTJES! Droom jij ervan om jezelf 
naar de toekomst te teleporteren? Ontwerp en 
bouw jij graag auto’s/vliegtuigen/raketten? Dan is 
het Cargo Connect kamp echt iets voor jou! Rijd 
de toekomst in met de challenges van de First 
Lego League® mat van het jaar 2021-2022. Durf jij 
deze future proofchallenge aan? Afgewisseld met 
sport en spel. 
Ism. Techniek- en WetenschapsAcademie Leuven 
van de hogeschool UC Leuven-Limburg

Iedereen digitaal
We gaan aan de slag met fototoestellen en 
videocamera’s in alle mogelijke formaten. Gaande 
van kleine compactcamera’s tot rondvliegende 
drones en actiecamera’s. Elke dag een nieuw aantal 
uitdagingen waarbij een selectie van onze resultaten 
op een eigen webplatform belanden. Een digitale 
wervelstorm aan beeldmateriaal waar iedereen van 
mee kan genieten. Ism. Mister box vzw

Ken jij Ypie al? 
Leer Ypie, de mascotte van Sporty, 

kennen in deze video!

ZOMER WEEK 4
24 juli tot en met 28 juli 

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Provinciedomein
Kessel-Lo

Ponykamp: Aspiranten (voormiddag) PKK11 PKK11 €130 Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p23.Ponykamp: Beginners (namiddag) PKK12 PKK12 €130

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Waaier
Bertem

Kleuren en geuren ZO165 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Legoweek ZO166 ZO167 €109

ZOMER WEEK 4 themadagen
24 juli tot en met 28 juli 

Alles op wieltjes
Grote fietsen, kleine fietsen, tweewielers, 
driewielers, tandems, fietsen met een 
sidecar,... Te gek om het allemaal op te 
noemen. Vandaag proberen we deze 
fietsjes uit en leren we misschien enkele 
verkeersregels. 

Wafels en pannenkoeken
Er gaat niets boven een vers gebakken 
pannenkoek of wafel. Wil jij er eentje met 
bruine suiker of toch liever bloemsuiker? 
Vandaag doen we alles zelf en zwieren we de 
pannenkoeken uit de pan. Dat wordt smullen! 
Afgewisseld met sport en spel.

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Sporthal 
Kessel-Lo

Minisportkamp met zwemmen ZO149 €60 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp. 

Jumpen ZO150 €72 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Coole Kadeekes: Van Wimbledon tot 
Roland Garros ZO151 €139

Een hele dag op kamp! Enkel voor geboortejaar 
2017-2018.

Ervaringssportkamp met zwemmen ZO152 €99

FC Sporty ZO153 €109

Van Wimbledon tot Roland Garros ZO154 ZO155 €139

Sportkamp met zwemmen, handbal, 
circus en hockey ZO156 €99

Lifesavingstage in open water ZO157 ZO157 €179

KF

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Ark
Kessel-Lo

Prins(es) voor één week ZO168 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Coole Kadeekes: dierenplezier ZO169 €154 Een hele dag op kamp! Enkel voor geboortejaar 
2017-2018.

Beestige natuurweek ZO170 ZO171 €154

Escape games ZO172 €142

Summer jam: ‘Ukelele style’ ZO173 €169

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘10-‘09

PAKKET A
Scheut Kessel-Lo

Ma. 1001 ballen

ZWS
A4

ZTS01

€115

€25

Di. Alles op wieltjes ZTS02 €25

Wo. Hoeden en petten ZTS03 €25

Do. Kleine dappere indiaan ZTS04 €25

Vr. Schip ahoi, kapitein ZTS05 €25

PAKKET B en C
Scheut Kessel-Lo

Ma. Flock fun

ZWS
B4

ZTS06

ZWS
C4

ZTS11

€117

€25

Di. Homo Universalis ZTS07 ZTS12 €26

Wo. Wafels en pannenkoeken ZTS08 ZTS13 €25

Do. Professor Kanniboemski ZTS09 ZTS14 €25

Vr. Spellenspektakel ZTS10 ZTS15 €26

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Abdijschool
Vlierbeek
Kessel-Lo

Kinderboekenhoek ZO158 €70 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Voertuigen van A tot Z ZO159 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Een kamp met ‘ballen’ ZO160 €119

Theatersport ZO161 ZO162 €135

LEGO Robot kamp: cargo connect ZO163 €167

Iedereen digitaal ZO164 €189
KF

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag. In dit thema zal je NOG MEER ondergedompeld worden

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/kleuren-en-geuren
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/legoweek
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/kampen/kleuterkampen/minisportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/jumpen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/coole-kadeekes-van-wimbledon-tot-roland-garros
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/coole-kadeekes-van-wimbledon-tot-roland-garros
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/van-wimbledon-tot-roland-garros
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/sportkamp-met-zwemmen-handbal-circus-hockey
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/sportkamp-met-zwemmen-handbal-circus-hockey
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/prins-es-voor-%C3%A9%C3%A9n-week
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/coole-kadeekes-dierenplezier
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/beestige-natuurweek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/escape-games
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/summer-jam-ukelele-style
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/1001-ballen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/alles-op-wieltjes-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/hoeden-en-petten-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/kleine-dappere-indiaan-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/schip-ahoi-kapitein-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/flock-fun-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/homo-universalis-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/wafels-en-pannenkoeken-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/professor-kanniboemski-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/spellenspektakel-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/kinderboekenhoek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/voertuigen-van-a-tot-z
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/een-kamp-met-ballen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/theatersport
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/lego-robot-kamp-cargo-connect
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/iedereen-digitaal
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ZOMER WEEK 5
31 juli tot en MET 4 augustus

ZOMER WEEK 5
31 juli tot en MET 4 augustus

Ride a bike
De naam zegt het zelf! We rijden elke dag 
met een fiets. Zo gaan we BMX’en en 
trotseren we verschillende hindernissen, 
gaan we 2 dagen met de mountainbike en 
krijgen we enkele workshop aangeboden. 
Verder gaan we ook racen op een echt 
BMX circuit. Op vrijdag maken we met 
onze eigen fiets een grote fietstocht 
langs leuke plekjes. Fietsplezier verzekerd! 
Afgewisseld met sport en spel.

Kriebeldiertjes
Zin om een hele stoet van schitterende 
beestjes (grijs, zwart, bruin) met je 
eigen ogen te zien? Kom het proberen! 
Je vindt haast onder iedere steen een 
minidierentuin. Tijdens deze week ontdekken 
we de wereld van de kleinste diertjes 
onder ons. Een vergrootglas, boeken 
en alles wat een echte kriebelvriend 
nodig heeft, zullen er deze week zijn. Een 
creactief kamp vol knutselactiviteiten, 
sport en spel voor echte dierenvriendjes. 
Afgewisseld met sport en spel.

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Waaier 
Bertem

Woutje astronautje ZO189 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Van kop tot teen ZO190 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Koekiemonsters ZO191 ZO192 €129

Mini Play Factory
Welkom in onze Mini Play Factory! We spelen 
deze week een heleboel leuke spelletjes! 
Binnenspelletjes, buitenspelletjes en 
gezelschapsspelletjes. We puzzelen en spelen 
alles in reuzegroot formaat. Een 
reuzegroot ganzenbord, mega memory. 
We bouwen knikkerbanen, spelen met 
clics, duplo en softlego, want spelen is fijn! 
Afgewisseld met sport en spel.

1000 sterren en planeten
Hoe word je astronaut? Hoe zit een 
ruimteschip  in elkaar? Hoe leer ik zelf mijn 
weg vinden tussen de sterren? Zijn er echt 
beren aan de hemel  en waarom is Pluto 
geen planeet meer? Is het heelal oneindig? 
Deze week leren we de ruimte kennen. 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 te Hove. 
Afgewisseld met sport en spel.
I.s.m. Volkssterrenwacht Urania.

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘10-‘09

PAKKET A
Scheut Kessel-Lo

Ma. Alle kleuren van de regenboog

ZWS
A5

ZTS16

€115

€25

Di. Blokkenbouwdoos ZTS17 €25

Wo. De wondere kabouterwereld ZTS18 €25

Do. Twee armen en benen en ook wat 
tenen ZTS19 €25

Vr. Mini atletiek ZTS20 €25

PAKKET B en C
Scheut Kessel-Lo

Ma. Apenstreken

ZWS
B5

ZTS21

ZWS
C5

ZTS26

€117

€25

Di. Bake off ZTS22 ZTS27 €25

Wo. Expeditie Sportyson ZTS23 ZTS28 €26

Do. Huizen bouwen met Leonardo ZTS24 ZTS29 €25

Vr. Showtime ZTS25 ZTS30 €26

Apenstreken
Vandaag stappen we met ons ondeugendste 
been uit bed! Voor één keer mag je echt de 
deugniet uithangen. We halen grappen uit 
en leren enkele practical jokes. Welkom in 
Club Kattenkwaad! Afgewisseld met sport 
en spel.

Blokkenbouwdoos
Bouwen en spelen met grote dozen, kleine 
dozen, duploblokken, houten blokken... 
Een speelse dag voor kleuters die graag 
“bouwen”! Tijdens deze themadag wordt 
er vooral gewerkt met houten blokken, 
duploblokken en grote softlegoblokken.

zomer WEEK 5 themadagen
31 juli tot en met 4 augustus

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Provinciedomein 
Kessel-Lo

Ponykamp: Aspiranten
(voormiddag) PKK13 PKK13 €130

Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p23.Ponykamp: Absolute beginners

 (namiddag) PKK14 PKK14 €130

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Manège 
Wimpelhof

Herent

Ponykamp: Absolute beginners PKW13 PKW13 PKW13 €220

Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p23.

Ponykamp: Beginners PKW14 PKW14 PKW14 €220

Ponykamp: Aspiranten PKW15 PKW15 PKW15 €220

Ponykamp: Half-gevorderden PKW16 PKW16 PKW16 €220

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Sporthal
Kessel-Lo

Minisportkamp met zwemmen ZO174 €60 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Op stap in de jungle ZO175 €68 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Ervaringssportkamp met zwemmen ZO176 €99

Showtime ZO177 €120

Zeemeerminzwemmen ZO178 ZO179 €119

Ride a bike ZO180 €179

Duik- en snorkelavonturen ZO181 ZO181 €195

KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Abdijschool
Vlierbeek
Kessel-Lo

Kriebeldiertjes ZO182 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Feestje bouwen ZO183 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Plan(t)trekkers ZO184 ZO185 €125

Het grote wetenschapsfestival (steam) ZO186 ZO187 €155

Kortfilm vraagt acteurs ZO188 €169KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Ark
Kessel-Lo

Mini Play Factory ZO193 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Coole Kadeekes: Mini Play Factory ZO194 €109
Een hele dag op kamp! Enkel voor geboortejaar 
2017-2018

1000 sterren en planeten ZO195 ZO196 €142

Goochelen met media ZO197 €189

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag. In dit thema zal je NOG MEER ondergedompeld worden

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/woutje-astronautje
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/van-kop-tot-teen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/koekiemonsters
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/themadagen/voor-kleuters/alle-kleuren-van-de-regenboog-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/blokkenbouwdoos-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/de-wondere-kabouterwereld-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/twee-armen-en-benen-en-ook-wat-tenen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/twee-armen-en-benen-en-ook-wat-tenen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/mini-atletiek-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/apenstreken-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/bake-off-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/expeditie-sportyson-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/huizen-bouwen-met-leonardo-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/showtime-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/creakriebels-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/paralympics-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/minisportkamp-mehttps://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/minisportkamp-met-zwemment-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/op-stap-in-de-jungle
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ervaringssportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/showtime
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/zeemeerminzwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/ride-a-bike
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/duik-en-snorkelavonturen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/kriebeldiertjes
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/feestje-bouwen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/plan-t-trekkers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/het-grote-wetenschapsfestival
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/kortfilm-vraagt-acteurs
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/mini-play-factory
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/coole-kadeekes-mini-play-factory
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/1000-sterren-en-planeten
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/goochelen-met-media
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zomer WEEK 6
7 augustus tot en met 11 augustus

Boomwhackers
Boom... Boom... Boomwhackers! Deze 
gekleurde buizen maken het eenvoudig om 
samen te musiceren. Tijdens deze week gaan 
we op zoek naar verschillende manieren om 
met boomwhackers te musiceren, spelen we 
leuke melodieën en laten we ons helemaal 
gaan met swingende ritmes. Afgewisseld 
met sport en spel. 
Ism. Piejaanoo

5 dagen kunst en techniek
Een groep jongeren wordt elke dag verrast 
met 2 nieuwe maakateliers. Technieken 
worden aangeleerd en er wordt duchtig 
geëxperimenteerd met verschillende 
werkvormen en materialen. We gaan zowel 
digitaal aan de slag met verschillende 
toepassingen van fotografie en video maar 
ook met hout, karton, textiel en je eigen 
stem. Wie weet ontdek je een verborgen 
talent dat later nog wel eens van pas kan 
komen. Ism. Mister box vzw

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Bosstraat
Wilsele

1001 ballen en bellen ZO214 €68 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Ik word kunstenaar ZO215 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Elektriciteit en wetenschap ZO216 ZO217 €139KF

zomer WEEK 6
7 augustus tot en met 11 augustus

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

Music Factory
Heb je ooit al de pannen van het dak willen 
spelen met fantastische muziek? Dat kan! In 
The Music Factory leren wij je rocken als de 
beste. De leerkrachten van rockatelier Full 
Flavour leren jou in een week tijd de basis van 
gitaar, drum en samenspel, om af te sluiten met 
een concert op het podium in JH De ZoenK. 
Allen daarheen, en rock on! Afgewisseld met 
sport en spel. Ism. Full Flavour vzw

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Manège
Wimpelhof

Herent

Ponykamp: Absolute beginners PKW17 PKW17 PKW17 €220

Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p23.

Ponykamp: Beginners PKW18 PKW18 PKW18 €220

Ponykamp: Aspiranten PKW19 PKW19 PKW19 €220

Ponykamp: (Half-)gevorderden PKW20 PKW20 PKW20 €220

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Provinciedomein 
Kessel-Lo

Ponykamp: Gevorderden
(voormiddag) PKK15 PKK15 PKK15 €130

Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p23.Ponykamp: Absolute beginners 

(namiddag) PKK16 PKK16 €130

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Kraal centrum
Herent

Er was eens... ZO218 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Spionnen gezocht ZO219 ZO220 €125

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Waaier
Bertem

Hulpdiensten ZO221 €79 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Circus deluxe ZO222 ZO223 €133

Under construction ZO224 ZO225 €119

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Sporthal
Kessel-Lo

Minisportkamp met zwemmen ZO198 €60 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Multiballskamp met Ypie ZO199 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Ervaringssportkamp met zwemmen ZO200 €99

FC Sporty ZO201 €109

Sportkamp met zwemmen, baseball, 
spikeball en tafeltennis ZO202 €99

Voetbalacademie ZO203 €139

Play Factory ZO204 €124

Indoor kickx ZO205 ZO205 €219 OPGELET: minstens 1m40 om deel te nemen. 
Eigen fiets meebrengen op vrijdag!

KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Abdijschool
Vlierbeek
Kessel-Lo

Instrumenten van het orkest ZO206 €84 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

De techniekfabriek ZO207 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Boomwhackers ZO208 €142

Geef acht! ZO209 ZO210 €145

Matilda - de musical ZO211 ZO212 €149

5 dagen kunst en techniek ZO213 €189
KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Ark
Kessel-Lo

Koken is kinderspel ZO226 €82 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Coole Kadeekes: ontdek de wereld, 
begin bij Sporty ZO227 €109

Een hele dag op kamp! Enkel voor geboortejaar 
2017-2018

Music Factory ZO228 ZO229 €125

Upcyclen ZO230 €119

zomer WEEK 6 themadagen
7 augustus tot en met 11 augustus

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘10-‘09

PAKKET A
Scheut Kessel-Lo

Ma. Ik word kunstenaar

ZWS
A6

ZTS31

€115

€25

Di. In dromenland ZTS32 €25

Wo. Kranen en graafmachines ZTS33 €25

Do. Pizza pronto ZTS34 €25

Vr. Pinguïns en eskimo’s ZTS35 €25

PAKKET B en C
Scheut Kessel-Lo

Ma. Creatief met papier

ZWS
B6

ZTS36

ZWS
C6

ZTS41

€115

€25

Di. Koekjesfabriek ZTS37 ZTS42 €25

Wo. Let’s escape ZTS38 ZTS43 €25

Do. Shake it smooth ZTS39 ZTS44 €25

Vr. Op expeditie ZTS40 ZTS45 €25

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag. In dit thema zal je NOG MEER ondergedompeld worden

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/1001-ballen-en-bellen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/ik-word-kunstenaar
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/elektriciteit-en-wetenschap
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/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/ponykampen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/er-was-eens
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/spionnen-gezocht
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/circus-deluxe
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/under-construction
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/minisportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/multiballskamp-met-ypie
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/tienerkampen/sportkamp-met-zwemmen-basebal-spikebal-tafeltennis
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/sportkamp-met-zwemmen-basebal-spikebal-tafeltennis
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/voetbal-academie
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/play-factory
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/indoor-kickx
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/instrumenten-van-het-orkest
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/de-techniekfabriek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/boomwhackers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/geef-acht
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/matilda-de-musical
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/5-dagen-kunst-en-techniek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/koken-is-kinderspel
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/coole-kadeekes-ontdek-de-wereld
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/coole-kadeekes-ontdek-de-wereld
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/music-factory
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/upcyclen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/ik-word-kunstenaar-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/in-dromenland-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/kranen-en-graafmachines-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/pizza-pronto-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/pingu%C3%AFns-en-eskimos-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/creatief-met-papier-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/koekjesfabriek-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/lets-escape-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/shake-it-smooth-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/op-expeditie-td
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zomer WEEK 7
16 augustus tot en met 18 augustus

ZOMER WEEK 7
14 augustus tot en met 18 augustus

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.

Kliederen en kladderen
Is je kleuter ook zo dol op kliederen 
en kladderen? Deze week draait niet 
om het maken van knutselwerkjes, 
maar wel om het doen en ervaren: een 
ijskoude sneeuwman maken in de zomer, 
tekenen met het hele lichaam, knoeien 
met slijm, een ontdekkingsreis op blote 
voeten, verven met waterpistolen...  
Afgewisseld met sport en spel.

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Provinciedomein 
Kessel-Lo

Ponykamp: Aspiranten (voormiddag) PKK17 PKK17 €130 Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p23.Ponykamp: Beginners (namiddag) PKK18 PKK18 €130

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Manège 
Wimpelhof

Herent

Ponykamp: Absolute beginners PKW21 PKW21 PKW21 €220

Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p23.

Ponykamp: Beginners PKW22 PKW22 PKW22 €220

Ponykamp: Aspiranten PKW23 PKW23 PKW23 €220

Ponykamp: Gevorderden PKW24 PKW24 PKW24 €220

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Abdijschool
Vlierbeek
Kessel-Lo

De (w)onderwaterwereld ZO231 €68 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Kliederen en kladderen ZO232 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Expeditie Sportyson ZO233 ZO234 €142

Plezier met papier ZO235 ZO236 €109

Social media monkeys ZO237 €179KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Kraal centrum
Herent

Schattenjacht ZO260 €42 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Bamboebouwers ZO261 ZO262 €69

Zoete toetjes ZO263 ZO264 €79

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Waaier
Bertem

Op ontdekking met al je zintuigen ZO265 €43 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Beestige 3-daagse ZO266 ZO267 €125

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Kring
Kessel-Lo

Beweegkriebels met Ypie ZO247 €43 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Kleuren en geuren ZO248 €43 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Tijdreizigers ZO249 ZO250 €89

Showkoor ZO251 ZO252 €89

Dagelijkse Sportykost ZO253 ZO254 €79

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Bosstraat
Wilsele

Blokkenbouwdoos ZO255 €43
Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp. 
Enkel voor geboortejaar 2020-2019

De bouwfabriek ZO256 €43 Enkel voor geboortejaar 2017-2018

Muziyoga - in het huis van de 
tovenaar ZO257 €52 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Wereldreizigers ZO258 ZO259 €79KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

HH
Oud-Heverlee

Op stap in de jungle ZO268 €43 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Sporty on wheels ZO269 ZO270 €81

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Sporthal
Kessel-Lo

Mini splash ZO238 €49 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp. 

FC Sporty ZO239 €42 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Wacko waterweek ZO240 ZO241 €74

Rope skipping ZO242 ZO243 €69

Skate en fun ZO244 ZO245 €82 Vanaf geboortejaar 2015

Aquakickx ZO246 ZO246 €159
KF

zomer WEEK 7 themadagen
14 tot en met 19 augustus

De techniekfabriek
Professor Proefje is op zoek naar assistenten 
om samen te experimenteren met techniek 
en wetenschap. In zijn techniekfabriek 
leert hij hen de kneepjes van het vak. Maar 
help: onze verstrooide professor is 1000 
magneten verloren! Kan jij ze vinden? Kunnen 
we met z’n allen samen tandwielen laten 
bewegen? Een dag vol experimenteren, 
creëren, ontdekken en bewonderen.

Under construction
Een creatieve dag voor al wie een echte 
bouwer wil worden! We metsen, leggen 
daken en plaatsen ramen in een miniatuur 
huisje met echte bakstenen en cement. Ook 
bouwen we onze eigen flipperkast die je mee 
naar huis mag nemen. Bouwplezier ten top! 
Afgewisseld met sport en spel.

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘10-‘09

PAKKET A
Scheut Kessel-Lo

Ma. Welkom op de boerderij

ZWS
A7

ZTS46

€92

€25

Wo. We slaan er op los ZTS47 €25

Do. Waterpret en bellen ZTS48 €25

Vr. De techniekfabriek ZTS49 €25

PAKKET B en C 
Scheut Kessel-Lo

Ma. Under construction

ZWS
B7

ZTS50

ZWS
C7

ZTS54

€93

€26

Wo. Sticks & bats ZTS51 ZTS55 €25

Do. Bouwen met lego ZTS52 ZTS56 €25

Vr. Zoete toetjes ZTS53 ZTS57 €25

Muziyoga - in het huis van de tovenaar
Aan de hand van yoga en muziek gaan we op 
ontdekking in het huis van de tovenaar. Kom 
meezingen in de badkamer, musiceren in de 
keuken, yogaën in de slaapkamer en spelen 
in de tuin. Afgewisseld met sport en spel. 
Ism. Piejaanoo

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! 
I.s.m. showkoor AMUSE

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag. In dit thema zal je NOG MEER ondergedompeld worden

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/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/de-wonderwaterwereld
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/kliederen-en-kladderen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/expeditie-sportyson
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/plezier-met-papier
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/social-media-monkeys
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/schattenjacht
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/bamboebouwers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/zoete-toetjes
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/op-ontdekking-met-al-je-zintuigen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/beestige-3-daagse
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/beweegkriebels-met-ypie
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/kleuren-en-geuren
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/tijdreizigers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/showkoor
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/dagelijkse-sportykost
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/kleuterkampen/muziyoga-in-het-huis-van-de-tovenaar
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/muziyoga-in-het-huis-van-de-tovenaar
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/wereldreizigers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/op-stap-in-de-jungle
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sporty-on-wheels
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/mini-splash
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/fc-sporty
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/wacko-waterweek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/rope-skipping
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/skate-en-fun
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/aquakickx
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/welkom-op-de-boerderij-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/we-slaan-er-op-los-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/waterpret-en-bellen-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/de-techniekfabriek-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/under-construction-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/sticks-bats-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/bouwen-met-lego-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/zoete-toetjes-td
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zomer WEEK 8
21 augustus tot en met 25 augustus

Mediaravotters
Zet je schrap want we spelen deze week buiten 
met media! We worden echte detectives in de 
natuur! We gaan op een speelse manier op zoek 
naar schatten, codes, hints en verkennen de 
natuur met onze smartphone. Woow. Op het einde 
van de week sluiten we af met een escape game. 
Echte mediaravotters durven zich vuil te maken 
en zijn niet bang van avontuur! Tijdens dit kamp 
doorprikken we het cliché dat digitale toestellen 
beweging en samenspel ondermijnen. Afgewisseld 
met sport en spel. Ism. MediaRaven

Wie wordt Homo Universalis
Een homo universalis blinkt uit in alle 
facetten. Je moet niet enkel slim of snel zijn, 
maar ook behendig, goed met puzzels... en 
natuurlijk ook een portie spelgeluk bezitten. 
Deze week dagen we elkaar uit met allerlei 
gekke opdrachten. Wie is op het einde van 
de week onze Homo Universalis?

zomer WEEK 8
21 augustus tot en met 25 augustus

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Provinciedomein 
Kessel-Lo

Ponykamp: Half-gevorderden
(voormiddag) PKK19 PKK19 PKK19 €130

Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p23.Ponykamp: Absolute beginners 

(namiddag) PKK20 PKK20 €130

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Fablab 
KU LEUVEN Fablab zkt. ingenieurs ZO326 ZO326 €239  Vanaf geboortejaar 2011.

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Sporthal
Heverlee

Welkom bij de clowns in het circus ZO308 €81 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Circus deluxe ZO309 ZO310 €133

Fun on ice ZO311 ZO312 €135

Een speurtocht naar gevoelens
We hebben allemaal gevoelens, soms zijn ze rustig 
aanwezig en soms overweldigen ze.  
Gevoelens zijn nodig en helpen ons op weg. 
Op een speelse en creatieve manier gaan we aan 
de slag om kinderen te leren hun gevoelens te (h)
erkennen, begrijpen en uiten. 
Dit kamp(je) kan helpend zijn om eerste stappen 
te zetten als houvast tot een rijkere emotionele 
ontwikkeling. Afgewisseld met sport en spel. 
Ism. De Chartreuse

Chocoladeweek
Gek op chocolade?   Chocoladetaart, pralines, 
chocokoekjes en chocopizza … mmm heerlijk! 
Deze week zijn jullie te gast bij Chocola-Tuti, 
het chocoladehuis in Kampenhout.   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. Mmm, chocolade! 
Afgewisseld met sport en spel. 
I.s.m. Chocola-Tuti

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

HH
Oud-Heverlee

1001 ballen en bellen ZO323 €68 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Surfen op geluidsgolven ZO324 ZO325 €149

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Sporthal 
Kessel-Lo

Minidisco ZO271 €66 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Minisportkamp met zwemmen ZO272 €60 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Een speurtocht naar gevoelens ZO273 €78 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Balanceren op één been ZO274 €67 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Ervaringssportkamp met zwemmen ZO275 €99

FC Sporty ZO276 €109

Sporty Danst! ZO277 ZO278 €112

Keep calm and play games ZO279 €152

Sportkamp met zwemmen, voetbal, 
badminton en korfbal ZO280 €99

KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Abdijschool
Vlierbeek
Kessel-Lo

Welkom op de boerderij ZO281 €94 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Als atleet over de meet ZO282 €68 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Chocoladeweek ZO283 ZO284 €219

Special effects ZO285 ZO286 €139

Weg zijn wij! ZO287 ZO287 €235

Geen 

kleuterfun

in abdijschool 

week 8

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Kring
Kessel-Lo

Koning Achterstevoren ZO288 €73 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Klim- en klauterland ZO289 €115

We maken ons eigen stripverhaal ZO290 ZO291 €132

LEGO Robot kamp: Robolympics ZO292 €167

Goochelen met media ZO293 €189

Designer ontmoet naaimachine en 
zoveel meer ZO294 ZO294 €179

KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Scoutslokalen
Kessel-Lo

Coole Kadeekes: out of the box 
bouwkamp ZO295 €109

Een hele dag op kamp! Enkel voor geboortejaar 
2017-2018

Missie avontuur ZO296 €199

Op ontdekkingsreis met al je voels-
prieten ZO297 €109

Modemakers ZO298 ZO299 €139

Now or never adventure ZO300 €214

Padel- en MTBstage ZO301 ZO301 €189

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Bosstraat
Wilsele

Muzikale mask’arade ZO302 €83 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Circus krokofant ZO303 €68 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Knutsel je eigen geestige beestjes ZO304 ZO305 €145

Klimland ZO306 ZO307 €209KF

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Kraal centrum 
Herent

Voertuigen van A tot Z ZO313 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Mediaravotters ZO314 ZO315 €149

Legoweek ZO316 ZO317 €109

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Waaier
Bertem

Feestje bouwen ZO318 €69 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.

Filmlabo ZO319 ZO320 €155

Wie wordt Homo Universalis? ZO321 ZO322 €109

LOCATIE KAMP
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

‘t Kasteeltje
Wijgmaal

Plan(t)trekkers (extern) ZO327 ZO328 €189 Prijs inclusief warme maaltijd, koekje en drankje

Plan(t)trekkers (intern) IK2 IK2 €299 Meer info over interne kampen op p8.

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/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/tienerkampen/fablab-zoekt-ingenieurs
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/circus-deluxe
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/fun-on-ice
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/1001-ballen-en-bellen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/surfen-op-geluidsgolven
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/minidisco
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/minisportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/een-speurtocht-naar-gevoelens
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/fc-sporty
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sporty-danst
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/keep-calm-and-play-games
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/sportkamp-met-zwemmen-voetbal-badminton-en-korfbal
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/sportkamp-met-zwemmen-voetbal-badminton-en-korfbal
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/welkom-op-de-boerderij
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/als-atleet-over-de-meet
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/chocoladeweek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/special-effects
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/weg-zijn-wij
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/koning-achterstevoren
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/klim-en-klauterland
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/we-maken-ons-eigen-stripverhaal
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/lego-robot-kamp-robolympics
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/goochelen-met-media
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/designer-ontmoet-naaimachine-en-zoveel-meer
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/designer-ontmoet-naaimachine-en-zoveel-meer
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/coole-kadeekes-out-of-the-box-bouwkamp
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/coole-kadeekes-out-of-the-box-bouwkamp
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/missie-avontuur
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/op-ontdekkingsreis-met-al-je-voelsprieten
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/op-ontdekkingsreis-met-al-je-voelsprieten
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/modemakers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/now-or-never-adventure
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/padel-en-mtbstage
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/muzikale-maskarade
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/circus-krokofant
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/knutsel-je-eigen-geestige-beestje
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/klimland
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/voertuigen-van-a-tot-z
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/mediaravotters
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/legoweek
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/feestje-bouwen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/filmlabo
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/wie-wordt-homo-universalis
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/plan-t-trekkers
http://Plan(t)trekkers (intern)https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/intern-kamp-plan-t-trekkers
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Beestig lekker
De naam zegt het zelf. Dit is een beestig 
lekkere workshop. We trekken naar de zoo, 
op safari en doen onze tropenkokshelm aan 
om de tropen in te duiken. Op het menu 
staan allerlei heerlijke dierengerechten. 
Afgewisseld met sport en spel.

Het mysterie van het verloren kostuum
We zijn klaar voor de voorstelling! We kunnen 
beginnen! Yes! We hebben lang gerepeteerd en 
geoefend. Iedereen snel naar de backstage om in de 
kleedkamer het juiste kostuum aan te trekken voor 
zijn of haar rol. 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

zomer WEEK 8 themadagen
21 augustus tot en met 25 augustus

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

Uitstap alpaca
We starten met een korte kennismaking met 
de dieren en een woordje uitleg om alles vlot 
te laten verlopen. Wie kroont zich tot heuse 
alpacafluisteraar?
Alpacagility is het leiden van een alpaca 
doorheen een hindernissenparcours. 
Hierbij zal duidelijk worden wie het meeste 
autoriteit uitstraalt door zijn alpaca het 
vlotst over, onder en tussen de hindernissen 
te loodsen. Na het oefenen doen we een 
heuse alpacagility competitie gebaseerd op 
punten en tijd! Afgewisseld met sport en 
spel. 

Designer ontmoet naaimachine en zoveel 
meer
Welkom in ons atelier waar je kan leren 
zeefdrukken, naaien, borduren,... . We hebben 
de ruimte en materialen om je helemaal uit te 
leven en jullie alles te leren over ontwerpen, 
recyclen, stofontwerp en eindeloos creëren. 
Ism. Atelier Lotte Martens

Spelen in dromenland
Stannetje het zandmannetje zorgt ervoor dat 
iedereen ter wereld kan slapen. ‘s Avonds doorkruist 
hij heel het land om zand in de ogen te strooien 
en wenst hij iedereen mooie dromen. Telkens als 
hij droomt, schrijft hij ’s ochtends zijn droom op 
en hangt die in zijn droomboom. Hij heeft al meer 
dan 1000 dromen in zijn droomboom hangen. 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.

ZOMER WEEK 9
28 augustus tot en met 31 augustus (4 dagen !)

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ *Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Scoutslokalen
Vlierbeek
Kessel-Lo

Street art ZO347 ZO348 €119

Expeditie Sportyson ZO349 ZO350 €103

Summerkickx ZO351 ZO351 €179 Eigen fiets meebrengen op maandag!

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ *Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Sportschuur
Wilsele

Klimkamp ZO343 ZO343 €112

Sporten met een hoek af ZO344 ZO345 €89

Klim- en squashstage ZO346 ZO346 €125

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ *Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Sporthal 
Kessel-Lo

Minisportkamp met zwemmen ZO329 €51 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Spelen in dromenland ZO330 €56 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Mini yoga avonturen ZO331 €62 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Ervaringssportkamp met  zwemmen ZO332 €79

Yoga avonturen ZO333 €105

Sportkamp met zwemmen, tchoukbal, 
ultimate frisbee en handbal ZO334 €79

KF

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ *Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

De Kring
Kessel-Lo

Beweegkriebels met Ypie ZO335 €54 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Woutje astronautje ZO336 €56 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Letters en cijfers ZO337 €56 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Bamboebouwers ZO338 ZO339 €89

Hollywoodfilm ZO340 ZO341 €113

Designer ontmoet naaimachine en 
zoveel meer ZO342 ZO342 €149

KF

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ *Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Sporthal
Heverlee

Schattenjacht ZO352 €54 Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van het kamp.   

Ervaringssportkamp met gym ZO353 €79

Cheerleaden ZO354 ZO355 €102

Sportkamp met gym, hockey, circus en 
bounceball ZO356 €79

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘10-‘09

PAKKET A
Syntra Heverlee

Ma. Blokkenbouwdoos

ZWH
A8

ZTH31

€117

€25

Di. De wereld rond in 1 dag ZTH32 €27

Wo. Zomerzotten ZTH33 €25

Do. Beestig lekker ZTH34 €25

Vr. Knuffeldag ZTH35 €25

PAKKET B en C
Syntra Heverlee

Ma. Chocolade atelier

ZWH
B8

ZTH36

ZWH
C8

ZTH41

€128

€30

Di. Fun in de Far West ZTH37 ZTH42 €25

Wo. Slager voor één dag ZTH38 ZTH43 €28

Do. Let’s Escape ZTH39 ZTH44 €25

Vr. Het mysterie van het verloren 
kostuum ZTH40 ZTH45 €30

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag.

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09

PAKKET A
Scheut Kessel-Lo

Ma. Balanceren op één been

ZWS
A8

ZTS58

€119

€25

Di. Creatief bewegen in de jungle ZTS59 €27

Wo. Bij de politie ZTS60 €25

Do. De podiumplaneet ZTS61 €27

Vr. Geuren en kleuren ZTS62 €25

PAKKET B en C
Scheut Kessel-Lo

Ma. DIY Festivalfood

ZWS
B8

ZTS63

ZWS
C8

ZTS68

€134

€25

Di. Sporty records ZTS64 ZTS69 €26

Wo. Mini movie ZTS65 ZTS70 €30

Do. De bakkerij ZTS66 ZTS71 €25

Vr. Uitstap alpaca ZTS67 ZTS72 €38

PAKKET D
Scheut Kessel-Lo

Di. DJ workshop
ZWS
D8

ZTS73

€109

€43

Wo. Virtual reality ZTS74 €42

Do. Upcycling ZTS75 €30

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag. In dit thema zal je NOG MEER ondergedompeld worden

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/word-een-bbq-sidekick-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/street-art
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/expeditie-sportyson
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/summerkickx
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/klimkamp
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/sporten-met-een-hoek-af
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/klim-en-squashstage
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/minisportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/spelen-in-dromenland
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/mini-yoga-avonturen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ervaringssportkamp-met-zwemmen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/yoga-avonturen
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/sportkamp-met-zwemmen-tchoukbal-frisbee-handbal
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/sportkamp-met-zwemmen-tchoukbal-frisbee-handbal
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/beweegkriebels-met-ypie
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/woutje-astronautje
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/letters-en-cijfers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/bamboebouwers
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/hollywoodfilm
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/designer-ontmoet-naaimachine-en-zoveel-meer
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/designer-ontmoet-naaimachine-en-zoveel-meer
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/kleuterkampen/schattenjacht
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/ervaringssportkamp-met-gym
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/voor-grote-kinderen/cheerleading
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/sportykamp-met-gym-hockey-circus-en-bounceball
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/kampen/tienerkampen/sportykamp-met-gym-hockey-circus-en-bounceball
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/blokkenbouwdoos-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/de-wereld-rond-in-%C3%A9%C3%A9n-dag-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/zomerzotten-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/beestig-lekker-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/knuffeldag-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/chocolade-atelier-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/fun-in-the-far-west-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/lets-escape-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/het-mysterie-van-het-verloren-kostuum-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/het-mysterie-van-het-verloren-kostuum-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/creatief-bewegen-in-de-jungle-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/bij-de-politie-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/de-podiumplaneet-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/geuren-en-kleuren-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/diy-festivalfood-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/sporty-records-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/mini-movie-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-grote-kinderen/de-bakkerij-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/uitstap-alpaca-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/dj-workshop-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/virtual-reality-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/upcycling-td
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zomer WEEK 9 themadagen
28 augustus tot en met 31 augustus (4 dagen!)

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. Afgewisseld met sport en spel.

Koekjes atelier
De tofste en lekkerste koekjes, mooi 
en altijd leuk om te delen. In een 
handomdraai wat zoets, kokoskoekjes, 
versierde zanddeegkoekjes en 
natuurlijk ook chocolat chip cookies. 
Afgewisseld met sport en spel.
Ism. Chocolatier Rony Parijs

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 31/03/2023. Bon onder voorwaarden niet 
cumuleerbaar met andere voordelen. Uitgesloten: home trainers, 
pingpong tafels, Polar, huismerk ITS, 
tennisballen en -accessoires, besnaringen 
en skiverhuur en -onderhoud.

LOCATIE THEMADAGEN 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09

PAKKET A 
Mozaïek Kessel-Lo

Ma. Dino’s en draken

ZWM
A9

ZTM49

€96

€25

Di. Druppels ZTM50 €27

Wo. Wij worden kleuterchefs ZTM51 €25

Do. Zino’s elfen- en piratenshow ZTM52 €27

PAKKET  B en C
Mozaïek Kessel-Lo

Ma. Koekjes atelier

ZWM
B9

ZTM53

ZWM
C9

ZTM57

€112

€30

Di. Verf in alle kleuren en geuren ZTM54 ZTM58 €25

Wo. Spionnen gezocht ZTM55 ZTM59 €26

Do. Uitstap speelboerderij Ravot ZTM56 ZTM60 €39

PAKKET D 
Mozaïek Kessel-Lo

Ma. Mindstorms
ZWM
D9

ZTM61
€68

€30

Di. Een dag in de wereld van patisserie en 
dessert ZTM62 €42

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ *Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Provinciedomein
Kessel-Lo

Pony ervaringskamp (voormiddag) PKK21 €105 Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p23.Pony ervaringskamp (namiddag) PKK22 €105

ZOMER WEEK 9
28 augustus tot en met 31 augustus (4 dagen !)

LOCATIE KAMP 
CODE PER GEBOORTEJAAR

€ *Extra info
‘20*-‘17 ‘16-‘15 ‘14-‘11 ‘12-‘09 ‘08-‘07

Manège
Wimpelhof

Herent

Ponykamp: Absolute beginners PKW25 PKW25 PKW25 €179

Meer info over de niveaus van ponykampen 
kan je terugvinden op p23.

Ponykamp: Beginners PKW26 PKW26 PKW26 €179

Ponykamp: Aspiranten PKW27 PKW27 PKW27 €179

Ponykamp: (Half-)gevorderden PKW28 PKW27 PKW27 €179

*Effectief 3 jaar zijn bij aanvang van de themadag. In dit thema zal je NOG MEER ondergedompeld worden

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-kleuters/dinos-en-draken-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/druppels-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/wij-worden-kleuterchefs-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-kleuters/zinos-elfen-en-piratenshow-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/koekjesatelier-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/spionnen-gezocht-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/uitstap-speelboerderij-ravot-td
https://www.sportyvzw.be/tijdens-schoolvakanties/themadagen/voor-tieners/mindstorms-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


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


