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⁄⁄ MUSICALSTAGE ⁄⁄

ma 02 jul 
vr 06 jul

8.30 - 16.30 u.
opvang: 8 - 17 u.

8 - 14 jaar
geboren van 2004 t.e.m. 2010

118,50 euro GC Den Bussel 
Haachtsebaan 54

Hou je van zingen, dansen, acteren en van op een podium staan? 
Dan is deze musicalstage iets voor jou! Je krijgt er immers de kans om mee te spelen 
in een echte musical. Via allerlei workshops en groepsvormende activiteiten leer je de 
kneepjes van het musicalvak. Op het einde van de week breng je zelfs een 
echte productie voor ouders en grootouders, broers en zussen en 
vrienden en vriendinnen!

Gratis toonmoment voor familie en vrienden 
op vrijdag 6 juli 2018 om 17 u.

Goed om te weten: 
de Musicalstage wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd i.s.m. People On Stage. 
Verwacht je dus aan een andere aanpak dan het musicalkamp van vorige zomer!

Joepie, 
de zomervakantie komt eraan! 

Bereid je voor op wekenlang speelplezier in de 
tuin, het bos, aan het strand of misschien wel 

tijdens één van de activiteiten of kampen die het 
gemeentebestuur aanbiedt. Naar jaarlijkse 

gewoonte organiseert de vrijetijdsdienst immers 
weer tal van zomeractiviteiten voor kinderen 

en jongeren. Dit jaar is er zelfs een nieuwigheidje bij en 
kunnen kinderen van 8 tot 12 jaar deelnemen aan een 

heus STE(A)M-kamp. Geen idee wat dat is? Je ontdekt er 
alles over in deze vakantiebrochure!

Veel speelplezier gewenst,

DE VRIJETIJDSDIENST

Info

Dienst Vrije Tijd

Afdeling Jeugd
Musicalstage, STE(A)M-kamp & ’t Ravotterke

GC Den Bussel 
Haachtsebaan 54 – 3140 Keerbergen 
jeugddienst@keerbergen.be – 015 50 90 62

Openingsuren:  
ma – wo – do: 8.30 – 12.30 u.  ⁄⁄  16 – 17.30 u. 
di: 8.30 – 12.30 u.  ⁄⁄  18 – 20 u. 
vr: 8.30 – 12.30 u.

Afdeling Sport
Jeugdsportweken

Sportcomplex 
Putsebaan 103 – 3140 Keerbergen 
sport@keerbergen.be – 015 50 90 71

Openingsuren: 
Alle dagen van 8 tot 23 u. 
Van 30/06 t.e.m. 19/08: van 8 tot 22 u. 
In het weekend tijdens de zomer 
van 12 tot 20 u.

Inhoud

Voorwoord
Inhoud
Activiteiten

 » Musicalstage
 » Sportweken
 » STE(A)M-kamp
 » Speelpleinwerking ‘t Ravotterke
 » Tienerwerking ’t Ravotterke
 » SWAP
 » Kampen van verenigingen
 » Overzichtskalender alle activiteiten

En verder…

 » BKO Zandjanneke
 » Praktische afspraken 
 » Online inschrijven: handleiding
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⁄⁄ JEUGDSPORTWEKEN ⁄⁄

Zin in een week vol bekende en minder bekende sporten? 
Dan zijn onze jeugdsportweken iets voor jou. Combineer twee activiteiten van een 
halve dag naar keuze voor een hele dag sportplezier!

Keuzemogelijkheden week 1 ⁄⁄ van 9 t.e.m. 13 juli 2018

 CIRCUSKAMP
Halve dagen

ma 09 jul 
vr 13 jul

9.30 - 12.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

7 - 10 jaar
geboren van 
2008 t.e.m. 2011 62,50 euro | 65 euro*

opvang : +0,90 euro / 
begonnen half uur

Sportcomplex Keerbergen
Putsebaan 103

13.30 – 16.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

11 - 15 jaar
geboren van 
2003 t.e.m. 2007

i.s.m. Circolito

Leer de gekste circustrucs van echte circusartiesten. Je ontdekt hoe je moet jongleren met 
doekjes en balletjes, hoe je een diabolo op spectaculaire wijze in de lucht houdt en hoe je je 
evenwicht bewaart op een eenwieler, bal, ton, rolla bolla of pedalo. En natuurlijk wagen we 
ons ook aan de flowersticks, chinese bordjes, circustheater en een velugje acrobatie!

 AVONTURENWEEK 
Halve dagen

ma 09 jul 
vr 13 jul

9.30 - 12.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

11 - 15 jaar
geboren van 
2003 t.e.m. 2007

62,50 euro | 65 euro*
opvang : +0,90 euro / 
begonnen half uur

Sportcomplex Keerbergen
Putsebaan 103

Hou jij van avontuur? Dan is deze avonturenweek voor jou het ideale kamp! 
Je oefent er verschillende sporten met een avontuurlijk kantje, zoals archery tag en 
boogschieten, oriëntatieloop, koken zonder vuur, klimtechnieken, enzovoort. 
Niet voor watjes!

‘NEW SPORTS’-KAMP
Halve dagen

ma 09 jul 
vr 13 jul

13.30 - 16.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

11 - 15 jaar
geboren van 
2003 t.e.m. 2007

62,50 euro | 65 euro*
opvang : +0,90 euro / 
begonnen half uur

Sportcomplex Keerbergen
Putsebaan 103

Geen ‘gewoon’ partijtje voetbal of een dansje tijdens het ‘New Sports’-kamp, maar wel een 
hele lijst met activiteiten waar je vast nog nooit van gehoord hebt.  Of weet jij misschien 
wat lasertag, verrekijkervoetbal, bumball of pull-ball is? Je ontdekt het hier!

DANSSTAGE
Halve dagen

ma 09 jul 
vr 13 jul

9.30 - 12.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

10 - 15 jaar
geboren van 
2003 t.e.m. 2008 30 euro | 32,50 euro*

opvang : +0,90 euro / 
begonnen half uur

Sportcomplex Keerbergen
Putsebaan 103

13.30 – 16.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

7 - 10 jaar
geboren van 
2008 t.e.m. 2011

i.s.m. Dance Studio

Kan jij het ook niet laten om te beginnen dansen als één van je lievelingsliedjes op de radio 
wordt gespeeld? Begin jij altijd te dansen als de muziek in de winkel op staat?  
Dan is deze dansstage zeker iets voor jou. 
Een ervaren dansleerkracht leert je in geen tijd de hipste moves!

VOETBALSTAGE
Halve dagen

ma 09 jul 
vr 13 jul

9.30 - 12.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

7 - 10 jaar
geboren van 
2008 t.e.m. 2012 30 euro | 32,50 euro*

opvang : +0,90 euro / 
begonnen half uur

Sportcomplex Keerbergen
Putsebaan 103

13.30 – 16.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

10 - 15 jaar
geboren van 
2003 t.e.m. 2008

Ben jij gebeten door de voetbalmicrobe of wil je wel eens ontdekken of dit spel iets voor jou 
is? Neem dan deel aan dit voetbalkamp. Je leert er de basistechnieken of schaaft ze bij waar 
nodig. Natuurlijk spelen we ook wel eens een echte wedstrijd!
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OMNISPORTKAMP
Halve of hele dagen

ma 09 jul 
vr 13 jul

9.30  - 12.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 6 - 15 jaar

geboren van 
2003 t.e.m. 2012

30 euro | 32,50 euro*
per halve dag
opvang : +0,90 euro / 
begonnen half uur

Sportcomplex Keerbergen
Putsebaan 103

13.30 – 16.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

Probeer verschillende sporten uit en ontdek welke jij het leukste vindt. We wisselen af 
tussen basketbal, voetbal, baseball en zoveel meer. Natuurlijk mag je ze ook allemaal leuk 
vinden, hoor! 

Keuzemogelijkheden week 2 ⁄⁄ van 16 t.e.m. 20 juli 2018

FREERUNNING-KAMP
Halve dagen

ma 16 jul 
vr 20 jul

9.30 - 12.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

10 - 15 jaar
geboren van 
2003 t.e.m. 2007 62,50 euro | 65 euro*

opvang : +0,90 euro / 
begonnen half uur

Sportcomplex Keerbergen
Putsebaan 103

13.30 – 16.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

7 - 10 jaar
geboren van 
2007 t.e.m. 2010

Freerunning is aan een grote opmars bezig. Misschien heb je op filmpjes al wel eens gezien 
hoe echte durvers spectaculaire stunts uithalen? Tijdens deze initiatie leren ervaren lesge-
vers je de basistechnieken en enkele sprongen. Voor je ’t weet leg je zelf een hindernissen-
parcours af alsof het niets is!

DANSSTAGE
Halve dagen

ma 16 jul  
vr 20 jul

9.30 - 12.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

6 - 9 jaar
geboren van 
2009 t.e.m. 2012 30 euro | 32,50 euro*

opvang : +0,90 euro / 
begonnen half uur

Sportcomplex Keerbergen
Putsebaan 103

13.30 – 16.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

10 - 15 jaar
geboren van 
2003 t.e.m. 2008

i.s.m. Dance Studio

Kan jij het ook niet laten om te beginnen dansen als één van je lievelingsliedjes op de radio 
wordt gespeeld? Begin jij altijd te dansen als de muziek in de winkel op staat? Dan is deze 
dansstage zeker iets voor jou. Een ervaren dansleerkracht leert je in geen tijd de hipste moves!

ATLETIEKKAMP
Halve dagen

ma 16 jul  
vr 20 jul

9.30 - 12.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

10 - 15 jaar
geboren van 
2003 t.e.m. 2008 30 euro | 32,50 euro*

opvang : +0,90 euro / 
begonnen half uur

Sportcomplex Keerbergen
Putsebaan 103

13.30 – 16.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

6 - 10 jaar
geboren van 
2008 t.e.m. 2012

Word jij de nieuwe Nafi Thiam of Kevin Borlée? Of hou je gewoon van lopen, springen, 
werpen? Dan zit je bij dit atletiekkamp op je plaats. Je leert de verschillende disciplines uit 
de atletiek. We schenken aandacht aan conditie en natuurlijk ook spelvormen. 

HOCKEYSTAGE 
Halve dagen

ma 16 jul  
vr 20 jul

9.30 - 12.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

6 - 15 jaar
geboren van 
2003 t.e.m. 2012

30 euro | 32,50 euro*
opvang : +0,90 euro / 
begonnen half uur

Sportcomplex Keerbergen
Putsebaan 103

i.s.m. Hockey Tigers

Dankzij het succes van de nationale ploegen Red Lions en Red Panthers is hockey op korte 
tijd een hele populaire sport geworden. Wil jij graag eens ontdekken wat hockey juist is of 
ken je ’t al en wil je wat extra oefenen? Dan is deze hockeystage iets voor jou!
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OMNISPORTKAMP
Halve of hele dagen

ma 16 jul 
vr 20 jul

9.30  - 12.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 6 - 15 jaar

geboren van 
2003 t.e.m. 2012

30 euro | 32,50 euro*
per halve dag
opvang : +0,90 euro / 
begonnen half uur

Sportcomplex Keerbergen
Putsebaan 103

13.30 – 16.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

Probeer verschillende sporten uit en ontdek welke jij het leukste vindt. We wisselen af 
tussen basketbal, voetbal, baseball en zoveel meer. Natuurlijk mag je ze ook allemaal leuk 
vinden, hoor! 

ENGELSE (SPORT)LES
Halve dagen

ma 16 jul  
vr 20 jul

13.30 - 16.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

6 - 15 jaar
geboren van 
2006 t.e.m. 2008

65 euro | 67,50 euro*
opvang : +0,90 euro / 
begonnen half uur

Sportcomplex Keerbergen
Putsebaan 103

i.s.m. Le Club Français

Tijdens dit kamp combineer je sportactiviteiten met lessen Engels. Je traint er dus niet alleen 
je lichaam, maar ook je hersenen!

FRANSE (SPORT)LES
Halve dagen

ma 16 jul  
vr 20 jul

9.30 - 12.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

6 - 9 jaar
geboren van 
2009 t.e.m. 2012 65 euro | 67,50 euro*

opvang : +0,90 euro / 
begonnen half uur

Sportcomplex Keerbergen
Putsebaan 103

13.30 – 16.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

10 – 11 jaar
geboren van 
2007 t.e.m. 2008

i.s.m. Le Club Français

Tijdens dit kamp combineer je sportactiviteiten met lessen Frans. Je traint er dus niet alleen 
je lichaam, maar ook je hersenen!

⁄⁄ STE(A)M-KAMP ⁄⁄

ma 30 jul 
vr 03 aug

9 - 16u.
opvang: 8  - 17 u .

8 - 12 jaar
geboren van 2006 t.e.m. 2009

100 euro GC Den Bussel
Haachtsebaan 54

i.s.m. Creafant

Een fantastisch kamp waar je naar hartenlust kunt spelen, experimenteren, monteren en 
geheimzinnige codes kunnen ontcijferen. Vandaag duiken we in ons labo en morgen is het 
techniekendag. De ene dag zijn we ingenieur, de andere dag kunstenaar in ons atelier. 
Geen uitdaging is ons te gek!
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⁄⁄ SPEELPLEINWERKING 
’T RAVOTTERKE ⁄⁄ VOOR KINDEREN VAN 6 TOT 10 JAAR

ma 06 aug 
vr 31 aug

9 – 16.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u.

6 - 10 jaar
geboren van 
2008 t.e.m. 2011

7,50 euro / dag *
opvang: +0,90 euro /
begonnen half uur

Scoutslokalen
Vossekot z/n

Jongeren van 11 t.e.m. 14 jaar kunnen deelnemen aan de activiteiten van de tienerwerking (zie p. 14).

De zomervakantie betekent voor ons maar één ding: spelen, spelen en nog eens spelen! 
En omdat spelen natuurlijk véél leuker is als je ‘t met vriendjes en vriendinnetjes kan doen, 
organiseert een team gemotiveerde animatoren een spetterende speelpleinwerking 
boordevol activiteiten voor kinderen. Op het programma staan tal van bos- en pleinspelen, 
schattentochten, knutselnamiddagen, uitstappen, enzovoort. Oneindig veel speelplezier dus!

Programma 

MA 06/08 DI 07/08 WO 08/08 DO 09/08 VR 10/08

Welkomspel +
Laddercompetitie

Themadag: 
Cowboys & 
Indianen

Uitstap:
Planckendael

Astronouten-
academie + 
Fotozoektocht

Eilandspringen +
De Kolonisten

MA 13/08 DI 14/08 WO 15/08 DO 16/08 VR 17/08

Themadag: 
De Middeleeuwen

Dagelijkse
speelpleinkost + 
Rad van Fortuin

Geen werking
(feestdag)

Themadag:
Oma’s & opa’s

Het dolle dorp
+ Snoepquiz

MA 20/08 DI 21/08 WO 22/08 DO 23/08 VR 24/08

Doolhof +
Risknacjes

Themadag: 
Terug naar de
Prehistorie

Uitstap: 
Domein De Alk

Keerbergen
make-over + Eikes

Reis door de tijd +
Het magische bos

MA 27/08 DI 28/08 WO 29/08 DO 30/08 VR 31/08

Themadag:
Goden & Godinnen

Creatief met 
zoutdeeg + 
4 seizoenenspel

Uitstap:
Springkastelen- 
festival

Team Ravotter +
Cluedo

Mega-afsluitspel
+ Feest!

Uitstappen

DIERENPARK PLANCKENDAEL

Op bezoek bij Kai-Mook & co

wo 
08 aug

9 – 17 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

6 - 10 jaar
geboren van 
2008 t.e.m. 2011

17,50 euro
opvang: +0,90 euro /
begonnen half uur

Vertrek: Scoutslokalen
Vossekot z/n

In Planckendael doorkruis je te voet verschillende werelddelen terwijl je langs de 
vreemdste diersoorten loopt. Bovendien krijg je de kans om een unieke blik achter de 

schermen te werpen op het verblijf van de olifant Kai-Mook en haar familie. Je 
ziet de babyolifantjes van dichtbij en ontdekt waar ze wonen en hoe 

ze verzorgd worden.

* Op uitstapdagen geldt een andere deelnameprijs. 
Die prijs vind je in het infokadertje bij de uitstappen zelf.
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SPORT- EN RECREATIEDOMEIN DE ALK

Gigaspeeltuin, minigolf & go-cart

wo 
22 aug

8 – 17.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

6 - 10 jaar
geboren van 
2008 t.e.m. 2011

12,10 euro
opvang: +0,90 euro /
begonnen half uur

Vertrek: Scoutslokalen
Vossekot z/n

Verken je mee de grote speeltuin op recreatiedomein De Alk? Je kan je er ook wagen aan 
een partijtje minigolf of een race op de go-carts. En alsof dat niet volstaat, verzonnen onze 
gekke animatoren ook nog eens een reuzeleuk locatiespel. Plezier verzekerd!

SPRINGKASTELENFESTIVAL TREMELO

Springen, springen en nog een springen!

wo
29 aug

9 – 16.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u. 

6 - 10 jaar
geboren van 
2008 t.e.m. 2011

10,50 euro
opvang: +0,90 euro / 
begonnen half uur

Vertrek: Scoutslokalen
Vossekot z/n

Een veld vol springkastelen. Schoenen uit en springen maar!
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⁄⁄ TIENERWERKING 
’T RAVOTTERKE ⁄⁄ VOOR TIENERS VAN 11 TOT 14 JAAR

ma 06 aug 
vr 31 aug

9 – 16.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u .

11 - 14 jaar
geboren van 
2004 t.e.m. 2007

7,50 euro/dag *
opvang: +0,90 euro /
begonnen half uur

Scoutslokalen
Vossekot z/n

Speciaal voor de tieners die het vierde leerjaar al achter de rug hebben, maar het 
tweede middelbaar nog niet gepasseerd zijn, organiseren we de tienerwerking. 
Een team van enthousiaste animatoren stippelt een boeiend programma op maat uit dat 
niet alleen een hele hoop spetterende activiteiten bevat, maar waar ook plaats is voor 
eigen inbreng en creativiteit. Pret verzekerd!

Programma 

MA 06/08 DI 07/08 WO 08/08 DO 09/08 VR 10/08

Uitstap:
Aventure Parc*

Strategische 
bosbingo
+ Mega Mikado

Uitstap: 
Planckendael

Nickpicken 
+ 
Vossekot Express

Themadag: 
Solve the mystery

MA 13/08 DI 14/08 WO 15/08 DO 16/08 VR 17/08

Uitstap: 
Walibi*

Tieners got talent
+
Kunstig fruit

Geen werking 
(feestdag) 

Themadag:
De padvindersclub

1, 2 of 3 sterren?
+
Strijd der tieners

MA 20/08 DI 21/08 WO 22/08 DO 23/08 VR 24/08

CreActief
+
Lasershooten*

Pokémontraining 
voor dummies 
+ Geocaching

Workshop: 
Bushcraft

Toeristenspel
+ Spel zonder 
grenzen

Gangs of 
Keerbergen + 
Ballonplooien

MA 27/08 DI 28/08 WO 29/08 DO 30/08 VR 31/08

Workshop:  
Actiefilm*

Themadag: 
Een dag op 
Zweinstein 

Workshop: 
Circus

Tienerleague 
+ Jaak De Ripper 
wandeling

Mega-afsluitspel
+
Feest!

* Tieners die niet willen deelnemen aan de uitstappen of workshops op maandag, 
kunnen die dag deelnemen aan de activiteiten van de speelpleinwerking. 
Op woensdag is er geen alternatieve activiteit voorzien.

Uitstappen & workshops

AVENTURE PARC

Kicken op grote hoogte

ma
06 aug

9  – 16.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u.

11 - 14 jaar
geboren van 
2004 t.e.m. 2007

17,50 euro Vertrek: Scoutslokalen
Vossekot z/n

Aventure Parc heeft maar liefst 19 hoogteparcours van verschillende niveaus. Klaar om er 
een paar uit te testen? We beginnen bij de gemakkelijke parcours en klimmen steeds hoger 
en hoger. Als beloning zwieren we naar beneden via de death rides!

DIERENPARK PLANCKENDAEL

Op bezoek bij Kai-Mook & co

wo 
08 aug

9 – 17 u..
opvang: 
8  – 18.30 u.

11 - 14 jaar
geboren van 
2004 t.e.m. 2007

17,50 euro
opvang: +0,90 euro /
begonnen half uur

Vertrek: Scoutslokalen
Vossekot z/n

In Planckendael doorkruis je te voet verschillende werelddelen terwijl je langs de vreemdste 
diersoorten loopt. Bovendien krijg je de kans om een unieke blik achter de schermen te 
werpen op het verblijf van de olifant Kai-Mook en haar familie. Je ziet de babyolifantjes van 
dichtbij en ontdekt waar ze wonen en hoe ze verzorgd worden.

WALIBI

Overkop als je durft!

ma
13 aug

9 – 18.30 u.
opvang:  
8 – 18.30 u.

11 - 14 jaar
geboren  van 
2004 t.e.m. 2007

17,50 euro Vertrek: Scoutslokalen
Vossekot z/n

Waag je aan de sensationele attracties van Walibi en beleef 
ultieme kicks in de Radja River, Vampire, 
Weerwolf, Pulsar, enzovoort!

*  Op uitstapdagen geldt een andere deelnameprijs. 
Die prijs vind je in het infokadertje 
bij de uitstappen zelf.
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LASERSHOOTEN

Flashen in ‘t donker

ma
20 aug

9 – 16.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u.

11 - 14 jaar
geboren van 
2004 t.e.m. 2007

17,50 euro Vertrek: Scoutslokalen
Vossekot z/n

Strijd in verduisterde speelruimtes met barricades, hindernissen en een doolhof van gangen 
tegen je vrienden! Laat je niet afleiden door rook-, licht- of geluidseffecten, want voor je ’t 
weet ben je geraakt door een vijandige laserstraal. Spannend!

BUSHCRAFT WORKSHOP

Survivalen voor dummies

wo 
22 aug

8 – 17 u.
opvang: 
8 – 18.30 u.

11 - 14 jaar
geboren van 
2004 t.e.m. 2007

17,50 euro
opvang: +0,90 euro / 
begonnen half uur

Vertrek: Scoutslokalen
Vossekot z/n

i.s.m. Overleef vzw

In één dag leer je enkele slimme survivaltechnieken kennen. Samen met een expert ga je 
onmiddellijk aan de slag met natuurmaterialen, shelters bouwen, vuur maken, 
water zuiveren, houtsnijtechnieken, knooptechnieken, enzovoort. 
Wie goed oplet, kan op het einde van de workshop in een zelfgebouwd kamp 
zelfs een eigen potje koken!

WORKSHOP ACTIEFILM

Bond, James wie?

ma
27 aug

9 – 16.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u.

11 - 14 jaar
geboren van 
2004 t.e.m. 2007

17,50 euro Scoutslokalen
Vossekot z/n

Wilde achtervolgingen en spannende confrontaties zijn niet weg te denken uit een goeie 
actiefilm. Zelf zijn we de personages die voor niets terugdeinzen en verfilmen we ons eigen 
spannend verhaal. Wie het aandurft, wordt zelfs stuntman van dienst. Klaar? Actie!

CIRCUSINITIATIE

Een dag in een échte circusschool

wo 
29 aug

9 – 16.30 u.
opvang: 
8 – 18.30 u.

11 - 14 jaar
geboren van 
2004 t.e.m. 2007

17,50 euro
opvang: +0,90 euro /
begonnen half uur

Vertrek: Scoutslokalen
Vossekot z/n

i.s.m. Circolito

De beste plaats om enkele gave circustrucjes aan te leren? De circusschool natuurlijk! Enkele 
lesgevers leren je Chinese bordjes draaien, diabolo’s opgooien (en vangen!) en jongleren met 
doekjes of balletjes. Ook de flowersticks worden bovengehaald en wie weet kan je met een 
beetje geluk aan het einde van de dag zelfs ballopen of koorddansen!
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⁄⁄ SWAP ⁄⁄ VOOR JONGEREN VAN 11 TOT 16 JAAR

ma 06 aug - wo 29 aug Elke maandag en woensdag. 11 - 16 jaar
geboren van 2002 t.e.m. 2007

De SWAP? Dat zijn uitstappen, workshops en activiteiten op jongerenmaat. Soms ga je een 
hele dag op stap, soms maar enkele uurtjes. Maar reken áltijd op een heleboel plezier met 
vrienden!

Programma 

MA 06/08 WO 08/08 MA 13/08 WO 15/08

Uitstap:  Aventure Parc Uitstap: Planckendael Uitstap:  Walibi Geen werking (feestdag) 

MA 20/08 WO 22/08 MA 27/08 WO 29/08

Lasershooten Workshop: Bushcraft Workshop: Actiefilm Workshop: Circus

Uitstappen & workshops

AVENTURE PARC

Kicken op grote hoogte

ma 
06 aug

9.30 – 16 u. 11 - 16 jaar
geboren van 
2002 t.e.m. 2007

17,50 euro Vertrek: Scoutslokalen
Vossekot z/n

Aventure Parc heeft maar liefst 19 hoogteparcours van verschillende niveaus. Klaar om er 
een paar uit te testen? We beginnen bij de gemakkelijke parcours en klimmen steeds hoger 
en hoger. Als beloning zwieren we naar beneden via de death rides!

DIERENPARK PLANCKENDAEL

Op bezoek bij Kai-Mook & co

wo 
08 aug

9 – 17 u. 11 - 16 jaar
geboren van 
2002 t.e.m. 2007

17,50 euro Vertrek: Scoutslokalen
Vossekot z/n

In Planckendael doorkruis je te voet verschillende werelddelen terwijl je langs de 
vreemdste diersoorten loopt. Bovendien krijg je de kans om een unieke blik achter de scher-
men te werpen op het verblijf van de olifant Kai-Mook en haar familie. Je ziet de babyoli-
fantjes van dichtbij en ontdekt waar ze wonen en hoe ze verzorgd worden.

WALIBI

Overkop als je durft!

ma 
13 aug

9 – 18.30 u. 11 - 16 jaar
geboren van 
2002 t.e.m. 2007

17,50 euro Vertrek: Scoutslokalen
Vossekot z/n

Waag je aan de sensationele attracties van Walibi en beleef ultieme kicks in de Radja River, 
Vampire, Weerwolf, Pulsar, enzovoort!

LASERSHOOTEN

Flashen in ‘t donker

ma 
20 aug

12 – 16.15 u. 11 - 16 jaar
geboren van 
2002 t.e.m. 2007

17,50 euro Vertrek: Scoutslokalen
Vossekot z/n

Strijd in verduisterde speelruimtes met barricades, hindernissen 
en een doolhof van gangen tegen je vrienden! Laat je niet afleiden door rook-, 
licht- of geluidseffecten, want voor je  ’t weet ben je geraakt 
door een vijandige laserstraal. 
Spannend!
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BUSHCRAFT WORKSHOP

Survivalen voor dummies

wo
22 aug

8 – 17 u. 11 - 16 jaar
geboren van 
2002 t.e.m. 2007

17,50 euro Vertrek: Scoutslokalen
Vossekot z/n

i.s.m. Overleef vzw

In één dag leer je enkele slimme survivaltechnieken kennen. Samen met een expert ga je 
onmiddellijk aan de slag met natuurmaterialen, shelters bouwen, vuur maken, water 
zuiveren, houtsnijtechnieken, knooptechnieken, enzovoort. Wie goed oplet, kan op het einde 
van de workshop in een zelfgebouwd kamp zelfs een eigen potje koken!

WORKSHOP ACTIEFILM

Bond, James wie?

ma 
27 aug

9.30 – 16 u. 11 - 16 jaar
geboren van 
2002 t.e.m. 2007

17,50 euro Vertrek: Scoutslokalen
Vossekot z/n

Wilde achtervolgingen en spannende confrontaties zijn niet weg te denken uit een goeie 
actiefilm. Zelf zijn we de personages die voor niets terugdeinzen en verfilmen we ons eigen 
spannend verhaal. Wie het aandurft, wordt zelfs stuntman van dienst. Klaar? Actie!

CIRCUSINITIATIE

Een dag in een échte circusschool

wo 
29 aug

9 – 16.30 u. 11 - 16 jaar
geboren van 
2002 t.e.m. 2007

17,50 euro Vertrek: Scoutslokalen
Vossekot z/n

i.s.m. Circolito

De beste plaats om enkele gave circustrucjes aan te leren? De circusschool natuurlijk! Enkele 
lesgevers leren je Chinese bordjes draaien, diabolo’s opgooien (en vangen!) en jongleren met 
doekjes of balletjes. Ook de flowersticks worden bovengehaald en wie weet kan je met een 
beetje geluk aan het einde van de dag zelfs ballopen of koorddansen!
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⁄⁄ KAMPEN VAN 
VERENIGINGEN ⁄⁄

DANSSTAGE 

door Dance Studio vzw

ma 02 jul 
vr 06 jul

9.30 - 12.30 u.
en/of 13 - 16 u.

4 - 18 jaar
geen opvang

60 euro/sessie Sportcomplex Keerbergen
Putsebaan 103

De deelnemers worden in 4 leeftijdscategorieën ingedeeld: 
4-7j/ 8-10j/  11-13j/ +14j & gevorderden. 
Ze krijgen verschillende dansvormen met telkens andere docenten. 
De jongste groep krijgt afwisselen dans, spel en knutselen.

Hoe schrijf je in?

 » Schrijf 60 of 120 euro over naar BE33 2300 5419 6546 (Dance Studio vzw). 
Vermeld naam deelnemer + geboortedatum. 
Datum betaling bepaalt de volgorde van inschrijving. 

 » Bezorg volgende gegevens aan de organisatie via info@dancestudio.be 
of Dance Studio vzw – Boerenkrijglaan 11 – 3120 Tremelo:

 • Naam + voornaam

 • Woonplaats

 • Geboortedatum

 • Telefoon/GSM

 • E-mailadres

 • Gekozen sessie(s)

Wat heb je nodig?

 » Gemakkelijke dans- of sportkledij

 » Sportschoenen

 » Plastic fles met drinkwater

 » Stukje fruit of koek

 » Lunchpakket en drank (bij 2 sessies)

HOCKEYSTAGE 

door Hockey Tigers

ma 02 jul 
vr 06 jul

9 – 17u
3 of 5 dagen

6 - 13 jaar
geen opvang

110 euro/170 euro Sportcomplex Keerbergen
Putsebaan 103

Geen hockeyervaring vereist. 
Inschrijven via www.hockeytigers.be

KINDERYOGA 

door Pura Vida

do 19 jul + 
do 9 aug

13 – 16 u. 5 - 8 jaar 25 euro 
/ sessie

Pura Vida
Duivebergen 2

vr 20 jul + 
vr 10 aug

13 – 16 u. 9 – 12 jaar 25 euro 
/ sessie

Pura Vida
Duivebergen 2

Tijdens deze namiddagen werken we steeds rond een bepaald thema. We starten met 
een kinderyogales, meditatie, spelen samen een yogaspel, gaan wandelen naar het bos of 
nemen een frisse duik in het zwembad als het lekker warm weer is. We sluiten de namiddag 
af met een aangepaste creatieve activiteit. 

Inschrijven via www.puravidakeerbergen.be

VOETBALKAMP FOOTISFUN

door KSC Keerbergen

ma 13
vr 17 aug

9.30 – 16 u.
opvang: 
8.30 – 17 u.

4 – 15 jaar 170 euro
2e kind: 160 euro
3e kind: 150 euro

Terreinen KSC Keerbergen
Raambeekweg 4C

Gevarieerde trainingen en wedstrijdvormen, opblaasbare voetbalspelen, nieuwe voetbal, … 
De laatste dag is er een penaltytornooi met in de namiddag de finales van elke 
leefstijdcategorie. (Groot)ouders, broers en zussen van harte welkom!

Info & inschrijven via www.footisfun.be
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BADMINTONKAMP

door TOTS Keerbergen

do 17 aug 
ma 21 aug

9.30 – 16.30 u. 6 – 22 jaar Vanaf 40 euro

Info & inschrijven via www.tots.be

HANDBAL- EN OMNISPORTSTAGE

door Atomix 

ma 20 aug
vr 24 aug

9 – 16 u.
opvang: 
8 – 17 u.

5 – 14 jaar 38 euro (halve dag) /
76 euro (hele dag)
2e kind: 3 euro korting
3e kind: 6 euro korting

Sportcomplex Keerbergen
Putsebaan 103

Hoe schrijf je in?

 » Schrijf max. 3 weken na inschrijving het bedrag over naar BE25 7390 1206 5282 
(Atomix). Vermeld naam deelnemer + handbalstage Keerbergen. 

 » Bezorg volgende gegevens aan de organisatie via gerrit.vertommen@handbal.be:

 • Naam + voornaam

 • Adres

 • Geboortedatum

 • Telefoon/GSM

 • E-mailadres

 • NM/VM of hele dag

HOCKEY TIGERS PREP KAMP

door Hockey Tigers

ma 20 aug 
vr 24 aug

9 – 17u
3 of 5 dagen

6 - 13 jaar
geen opvang

90 euro / 150 euro Sportcomplex Keerbergen
Putsebaan 103

Geen hockeyervaring vereist.

Inschrijven via www.hockeytigers.be

JEUGDVOLLEYBALSTAGE

door Kevoc

ma 27 aug 
vr 31 aug

9.30 – 12.30 u.
13.30 – 16.30 u.

6 - 15 jaar
geen opvang

0 euro / 25 euro Sportcomplex Keerbergen
Putsebaan 103

Info & inschrijven via www.kevoc.be
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BASKETKAMP

door BBC Keerbergen

ma 27 aug
vr 31 aug

9 – 16 u.
geen opvang

Kinderen geboren 
van 2002 t.e.m. 
2011

60 euro Sportcomplex Keerbergen
Putsebaan 103

Onder de leiding van gediplomeerde coaches worden de spelers voorbereid op de basket-
balsport en het nieuwe competitieseizoen  met de nadruk op fysiek, techniek en teamspirit.  
Het spelplezier staat natuurlijk ook hoog in het vaandel, vooral voor de beginners. 

Hoe schrijf je in?

 » Schrijf 60 euro over naar BE32 6528 4234 9702. 
Vermeld naam deelnemer + geboortedatum. 

 » Bezorg volgende gegevens aan de organisatie via info@bbckeerbergen.be:

 • Naam + voornaam

 • Adres

 • Geboortedatum

 • Telefoon/GSM

 • E-mailadres

Wat heb je nodig?

 » Gemakkelijke sportkledij + sportschoenen

 » Lunchpakket + voldoende drank (1 drankje inbegrepen)

VOETBALSTAGE

door KNVLH Keerbergen 

ma 27 aug
wo 29 aug

9 – 16 u.
opvang: 7.30 – 18 u.

4 - 15 jaar 105 euro Terreinen NV Lozenhoek
Lupineweg 7

i.s.m. voetbalschool Nederland

Er is een gevarieerd programma met o.a. specifieke trainingen voor spelers en keepers, 
penaltybokaal, kooivoetbal, boardingvoetbal, partijspelen (4 tegen 4, 7 tegen 7) en dit alles 
onder leiding van ervaren jeugdtrainers/leiders.

Info: www.nvlhkeerbergen.be

Inschrijven: www.voetbalschoolnederland.nl

⁄⁄ OVERZICHTSKALENDER ⁄⁄

Alle activiteiten op een rijtje

Datum Activiteit Leeftijd Blz.

Ma 02 – vr 06 jul Musicalstage 8 – 14 jaar 3

Dansstage 4 – 18 jaar 22

Hockeystage 6 – 13 jaar 23

Ma 09 – vr 13 jul Circuskamp 7 – 15 jaar 4

Avonturenweek 11 – 15 jaar 4

‘New Sports’-kamp 11 – 15 jaar 5

Dansstage 7 – 15 jaar 5

Voetbalstage 7 – 15 jaar 5

Omnisportkamp 6 – 15 jaar 6

Ma 16 – vr 20 jul Freerunningkamp 7 – 15 jaar 6

Dansstage 6 – 15 jaar 7

Atletiekkamp 6 – 15 jaar 7

Hockeystage 6 – 15 jaar 7

Omnisportkamp 6 – 15 jaar 8

Engelse (sport)les 6 – 15 jaar 8

Franse (sport)les 6 – 11 jaar 8

Do 19 jul Kinderyoga 5 – 8 jaar 23

Vr 20 jul Kinderyoga 9 – 12 jaar 23

Ma 30 – vr 03 aug STE(A)M-kamp 8 – 12 jaar 9

Ma 06 aug Speelpleinwerking: Welkomspel + Laddercompetitie 6 – 10 jaar 11

Tienerwerking: Uitstap naar Aventure Parc 11 – 14 jaar 15

SWAP: Uitstap naar Aventure Parc 11 – 16 jaar 18

Di 07 aug Speelpleinwerking: Themadag ‘Cowboys & indianen’ 6 – 10 jaar 11

Tienerwerking: Strategische bosbingo + Mega Mikado 11 – 14 jaar 14
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Datum Activiteit Leeftijd Blz.

Wo 08 aug Speelpleinwerking: Uitstap naar Planckendael 6 – 10 jaar 11

Tienerwerking: Uitstap naar Planckendael 11 – 14 jaar 15

SWAP: Uitstap naar Planckendael 11 – 16 jaar 19

Do 09 aug Speelplein: Astronautenacademie + Fotozoektocht 6 – 10 jaar 11

Tienerwerking: Nickpicken + Vossekot Express 11 – 14 jaar 14

Kinderyoga 5 – 8 jaar 23

Vr 10 aug Speelpleinwerking: Eilandspringen + De Kolonisten 6 – 10 jaar 11

Tienerwerking: Themadag ‘Solve the mystery’ 11 – 14 jaar 14

Kinderyoga 9 – 12 jaar 23

Ma 13 – vr 17 aug Voetbalkamp FOOTisFUN 4 – 15 jaar 23

Ma 13 aug Speelpleinwerking: Themadag ‘De Middeleeuwen’ 6 – 10 jaar 11

Tienerwerking: Uitstap naar Walibi 11 – 14 jaar 15

SWAP: Uitstap naar Walibi 11 – 16 jaar 19

Di 14 aug Speelplein: Dagelijkse speelpleinkost + Rad van Fortuin 6 – 10 jaar 11

Tienerwerking: Tieners got talent + Kunstig fruit 11 – 14 jaar 14

Do 16 aug Speelpleinwerking: Themadag ‘Oma’s en opa’s’ 6 – 10 jaar 11

Tienerwerking: Themadag ‘De Padvindersclub’ 11 – 14 jaar 14

Vr 17 – di 21 aug Badmintonkamp 6 – 22 jaar 24

Vr 17 aug Speelpleinwerking: Het dolle dorp + Snoepquiz 6 – 10 jaar 11

Tienerwerking: 1, 2 of 3 sterren? + Strijd der tieners 11 – 14 jaar 14

Ma 20 – vr 24 aug Hockey Tigers Prep Kamp 6 – 13 jaar 25

Ma 20 aug Speelpleinwerking: Doolhof + Risknacjes 6 – 10 jaar 11

Tienerwerking: CreActief + Lasershooten 11 – 14 jaar 16

SWAP: Lasershooten 11 – 16 jaar 19

Di 21 aug Speelpleinwerking: Themadag ‘Terug naar de prehistorie’ 6 – 10 jaar 11

Tieners: Pokémontraining voor dummies + Geocaching 11 – 14 jaar 14

Datum Activiteit Leeftijd Blz.

Wo 22 aug Speelpleinwerking: Uitstap naar Domein De Alk 6 – 10 jaar 12

Tienerwerking: Workshop bushcraft op locatie 11 – 14 jaar 14

SWAP: Workshop bushcrafst op locatie 11 – 16 jaar 20

Do 23 aug Speelplein: Keerbergen make-over + Eikes 6 – 10 jaar 11

Tienerwerking: Toeristenspel + Spel zonder grenzen 11 – 14 jaar 14

Vr 24 aug Speelpleinwerking: Reis door de tijd + Het magische bos 6 – 10 jaar 11

Tienerwerking: Gangs of Keerbergen + Ballonplooien 11 – 14 jaar 14

Ma 27 – vr 31 aug Jeugdvolleybalstage 6 – 15 jaar 25

Basketbalkamp 6 – 16 jaar 26

Ma 27 – wo 29 aug Voetbalstage 4 – 15 jaar 26

Ma 27 aug Speelpleinwerking: Themadag ‘Goden en godinnen’ 6 – 10 jaar 11

Tienerwerking: Workshop Actiefilm 11 – 14 jaar 17

SWAP: Workshop Actiefilm 11 – 16 jaar 20

Di 28 aug Speelplein: Creatief met zoutdeeg + 4 seizoenenspel 6 – 10 jaar 11

Tienerwerking: Themadag ‘Een dag op Zweinstein’ 11 – 14 jaar 14

Wo 29 aug Speelplein: Uitstap naar het springkastelenfestival 6 – 10 jaar 12

Tienerwerking: Workshop Circustechnieken 11 – 14 jaar 17

SWAP: Workshop Circustechnieken 11 – 16 jaar 21

Do 30 aug Speelpleinwerking: Team Ravotter + Cluedo 6 – 10 jaar 11

Tieners: Tienerleague + ‘Jaak de Ripper’-wandeling 11 – 14 jaar 14

Vr 31 aug Speelpleinwerking: Mega-afsluitspel + Feest! 6 - 10 jaar 11

Tienerwerking: Mega-afsluitspel + Feest! 11 – 14 jaar 14
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⁄⁄ BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 
ZANDJANNEKE ⁄⁄

ma 02 jul - vr 13 jul
ma 23 jul – vr 31 aug
Gesloten op 15 aug

2,5 - 12 jaar 015 50 90 70

Schoolgaande kinderen die in Keerbergen wonen of er school lopen, kunnen tijdens de 
zomervakantie terecht bij Zandjanneke.

Hoe kan je correct inschrijven voor de vakantieopvang?
Via https://webshopkeerbergen.recreatex.be:

 » Periode van 2 juli tot en met 31 juli 2018: uiterlijk op vrijdag 25 mei 2018 inschrijven

 » Periode van 1 tot en met 31 augustus 2018: uiterlijk op vrijdag 8 juni 2018 inschrijven

 Tip: 
Schrijf tijdig in! 

Inschrijven na deze data is nog mogelijk, maar dan is de kans groter dat je op de wachtlijst 
terecht komt. Is je kind nog nooit naar Zandjanneke geweest? Maak dan vooraf een afspraak 
om de nodige administratie in orde te brengen. Combineert je kind het Zandjanneke met een 
sportweek? Schrijf dan voor beide organisaties apart in!

Tarieven
 » Hele dag (vanaf 6 uur opvang): € 10,00

 » Halve dag (tussen 3 en 6 uur opvang): € 6,00 

 » Derde dag (minder dan 3 uur opvang): € 4,00 

 » Voor en na sportweek: € 0,90 per begonnen half uur

Annulatievoorwaarden
Kosteloos als er minstens 1 werkdag zit tussen de dag van annulatie en de gereserveerde 
opvangdag (ook als je van een hele dag een halve dag wil maken en ook als je voor- en na 
het sporten bent ingeschreven!). 

Niet tijdig geannuleerd = €5,00/halve dag/kind aangerekend

Uitzondering: Geen extra kosten bij ziekte van het kind of een gezinslid, op voorwaarde dat 
je een doktersattest kan voorleggen.

⁄⁄ PRAKTISCHE AFSPRAKEN ⁄⁄

1. Wanneer en hoe inschrijven?

Vanaf 2 mei 2018 (10u)
 » via https://webshopkeerbergen.recreatex.be 

 » of door langs te komen in GC Den Bussel

 Tip:
Voor de ‘gewone’ activiteiten van speelplein- en tienerwerking ’t Ravotterke kan je ook de 
dag zelf nog inschrijven aan het speelpleinonthaal. Voor de uitstappen en speciale activitei-
ten schrijf je wel best op voorhand in.

 Opgelet! 
Indien je tijdens de jeugdsportweken gebruik wil maken van voor- en naopvang, moet je je 
kind(eren) hiervoor apart inschrijven bij BKO Zandjanneke. Meer info bij ‘BKO Zandjanneke’. 
Voor ’t Ravotterke, de musicalstage en het STE(A)M-kamp is de voor- en naopvang ter plaat-
se en moet je niet op voorhand inschrijven.

 Goed om te weten: 
Tijdens de activiteiten vermeld in deze brochure worden foto’s genomen die later gepubli-
ceerd worden ter promotie van deze activiteiten. Door in te schrijven, verklaar je je hiermee 
akkoord. 

2. Wanneer en hoe betalen?

Speelplein- en tienerwerking ’t Ravotterke:

 » Voor alle activiteiten tussen 9 en 16.30 u. (behalve uitstappen of workshops):

 • Op voorhand, via overschrijving of bij de jeugddienst (GC Den Bussel)

 • Of de dag van deelname tussen 9 en 9.30 u. aan het speelpleinonthaal 

 » Voor de uitstappen of workshops:

 • Op voorhand, uiterlijk 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur

 • Of door op voorhand langs te komen bij de jeugddienst (GC Den Bussel)

 » Voor de voor- en naopvang:

 • Achteraf, via factuur

Musicalstage & STE(A)M-kamp & SWAP & jeugdsportweken

 • Op voorhand, uiterlijk 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur

 • Of door op voorhand langs te komen bij de jeugddienst (GC Den Bussel)
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Aandachtspunten:

’t Ravotterke – Musicalstage – STE(A)M-kamp - SWAP:

 » Niet op tijd betaald = niet ingeschreven

 » Geen terugbetalingen, tenzij bij ziekte gestaafd door een doktersbriefje

 » De inschrijvingen gebeuren steeds o.b.v. de vermelde geboortejaren

Jeugdsportweken:

 » Kostprijs annulatie: €5,00 (skateboard & circus: €10,00)

 » Annulatie minder dan 2 weken op voorhand: volledig bedrag betalen, tenzij bij ziekte 
gestaafd door een doktersbriefje (vanaf 2 dagen afwezigheid)

 » Inschrijven maar niet opdagen = volledig bedrag betalen

 » Betalingsherinnering na de sportweek = €2,50 bijkomende kosten

 » De inschrijvingen gebeuren steeds o.b.v. de vermelde geboortejaren

 Tip:
We bieden voor al onze activiteiten een sociaal reductietarief aan van 50%. 
Neem contact op met de jeugddienst voor meer informatie.

3. Wat is inbegrepen?

 » Vieruurtje (drank + koek of fruit) (sportweken enkel drankje)

 » Verzekering lichamelijke ongevallen

4. Wat geef je mee?

 » Lunchpakket

 » Voldoende drank

 » Spel- of sportkledij

 » Regenjas of pet, afhankelijk van het weer

 » Degelijke, afsluitbare rug- of sportzak

5. Persoonlijke (medische) informatie

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens bij inschrijving correct zijn. Controleer daarom 
alle gegevens, ook bij online inschrijving. Noteer zeker de contactgegevens van de huisdok-
ter. Indien er aandachtspunten zijn die de ervaring van je kind tijdens één van onze werkin-
gen kan verbeteren, vermeld dit dan eveneens bij inschrijving en spreek indien nodig voor 
aanvang een verantwoordelijke aan. 

⁄⁄ ONLINE 
INSCHRIJVEN ⁄⁄
handleiding bij de webshop

STAP 1: Open de webshop

Surf naar www.keerbergen.be en klik op de homepage in het menu bovenaan op ‘Vrije tijd’. 
Klik daarna op de link naar ‘inschrijven activiteiten jeugd-sport’ (groen kadertje). 

Nog nooit een kind online ingeschreven voor onze activiteiten? 
Volg dan deze stappen:  1A ›› 1D

STAP 1A: Registreer je als nieuwe gebruiker 

Klik op “Aanmelden als nieuwe gebruiker”. Vul op de volgende pagina een gebruikersnaam 
en wachtwoord naar keuze in. Doe dit op naam van een ouder en niet op naam van een 
kind. Kinderen worden in een latere fase gekoppeld aan de ouder(s). 

STAP 1B: Vul de persoonlijke gegevens aan 

Vul je persoonlijke gegevens aan. Wees zo volledig mogelijk. 

STAP 1C: Meld je aan 

Klik op ‘registreren’ na het invullen van alle persoonlijke gegevens (2 pagina’s). 
Het bericht ‘Registratie geslaagd’ verschijnt. 
Open in je mailbox het e-mailbericht dat je ontvangen hebt om je account 
te bevestigen en klik op de link in dit e-mailbericht. 
Er verschijnt een nieuwe webpagina. 
Klik op de link ‘activeer mijn gebruikersaccount’ en meld je daarna aan 
met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat je gekozen hebt. 

STAP 1D: Voeg gezinsleden toe 

Ga naar het menu ’gezinsleden toevoegen’ en vul eenmalig de 
persoonlijke gegevens van je kind(eren) zo volledig mogelijk in. 
Zo worden ze automatisch aan je account (=ouder) 
gekoppeld, wat het inschrijven voor alle activiteiten 
in de toekomst vergemakkelijkt. 
Je ontvangt telkens een bevestigingsmail.
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STAP 2: Schrijf je kind(eren) in

Klik bovenaan op de knop ‘Activiteiten’. Er verschijnt een overzicht met alle gemeentelijke 
activiteiten waarvoor ingeschreven kan worden. Klik op de titel van een activiteit voor 
meer informatie en om in te schrijven. Klik rechts op de knop ‘Inschrijven’ om je kind(eren) in 
te schrijven. Selecteer daarna je kind(eren) en vermeld eventuele nuttige info (allergieën, 
belangrijke medische info, …). Klik op volgende en plaats de inschrijving in de winkelwagen. 
De inschrijving is nu bewaard, maar nog niet bevestigd. Wil je jouw kind(eren) nog voor een 
andere activiteit inschrijven, dan kies je ‘verder winkelen’. Wil je de inschrijving meteen be-
vestigen maken, dan klik je op ‘doorgaan’. Je ontvangt dan een bevestigingsmail waarin staat 
dat de inschrijving bevestigd is.

TIP: 
Je kan tijdens het bekijken van de activiteiten de inhoud van je winkelwagen altijd raadple-
gen door bovenaan rechts op de pagina op ‘bekijken’ te klikken. Klik je op ‘bevestigen’, dan 
kom je op de pagina terecht waar je de gereserveerde inschrijvingen bevestigt.  
Voordat je de eerder bewaarde inschrijving(en) uit je winkelwagen definitief bevestigt, 
moet je ze controleren. Ben je zeker, dan klik je op “bestelling plaatsen”. Je inschrijving is nu 
bevestigd. 

TIP: 
Je kan bij elke aanmelding je bevestigde inschrijvingen, facturen, ... terugvinden via ‘Mijn 
profiel’ > ‘Historiek en overzichten’. Open het menubalkje en selecteer het onderwerp dat je 
wenst te raadplegen. 

OPGELET: VOOR ALLE GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN IS DE INSCHRIJVING 
PAS DEFINITIEF NADAT DE DEELNAMEPRIJS BETAALD WERD. 
MEER INFO BIJ ‘WANNEER EN HOE BETALEN?’




