
‘t Is bijna zo ver,  
't is bijna zomer! 
Dit betekent weer twee heer-
lijke maanden zonder school 
en héél véél (buiten) spelen! 
Ben je tussen 4 en 14 jaar (wa-
tersportkampen tot 16 jaar) en 
heb je de speelkriebels serieus 
te pakken? Dan is ons zomer-
aanbod ongetwijfeld de sleu-
tel tot een supervakantie!  
Kies samen met je mama 
en papa uit ons uitgebreid 
aanbod in deze brochure, die 
chronologisch is opgebouwd. 
De kleuren in de tabellen 
maken duidelijk of het om 
een workshop, themakamp 
of uitstap gaat. Maar daar 
stopt het niet. Je kan je name-
lijk ook, bijna elke weekdag, 
gaan uitleven op onze speel-

pleinwerking. Achteraan 
de brochure vinden je 

mama en papa alle 
praktische info wat 
betreft vervoer, voor- 

en naopvang ... We 
wensen je alvast een 

zomer om nooit meer te 
vergeten!

groetjes, 
jeugddienst 
en monitorenteam
T 03 2980 9 06
jeugd@zoersel.be 

Kom jij mee knallen?



speelpleinwerking

▪ 
bijna elke weekdag, van 8.7 tot 
en met 23.8, spelen en ravot-
ten (niet op 11.7 en 15.8),  
met in de voormiddag een be-
geleid spelprogramma en na 
de middag keuze uit verschil-
lende speelhoeken

▪ 
voor lagere schoolkinderen 
geboren tussen '07 - '12

▪ 
keuze tussen hele (vergeet 
je lunchpakket niet) of halve 
dagen, met vaste breng- en 
ophaaluren: 
brengen 
tussen 8.30 en 9 uur 
tussen 12 en 13 uur 
halen 
tussen 12 en 13 uur 
tussen 16 en 16.30 uur 
opgelet!  
vrijdag tussen 14.45 en 15 uur

▪ 
in gemeentelijke  
basisschool Pierenbos, 
Halmolenweg 3

▪
- vooropvang bij Stekelbees 

van 7 tot 8.30 uur

- naopvang bij Stekelbees 
van 16.30 tot 19 uur 
(vrijdag van 15 tot 19 uur)

- niet op 11 en 12.7 en 15 en 16.8

uitstappen 

▪ 
voor kids en teens geboren 
tussen '07 - '15 (ben je 12 jaar 
of ouder, check dan zeker de 
activiteiten met een ★)

▪ 
keuze tussen enkele uurtjes 
per dag tot een volledige dag 

▪
naar verschillende locaties 
buiten onze gemeente

▪
- vooropvang bij Stekelbees 

vanaf 7 uur

- naopvang bij Stekelbees tot 
19 uur

workshops

▪
voor kids en teens geboren 
tussen '07 - '15 (ben je 12 jaar 
of ouder, check dan zeker de 
activiteiten met een ★)

▪ 
enkele uurtjes per dag 
in de voor- of namiddag 

▪
op verschillende locaties in 
onze gemeente

▪
geen voor- en naopvang mo-
gelijk 

themakampen

▪ 
voor kids en teens geboren 
tussen '10 - '15 (ben je 12 jaar 
of ouder, check dan zeker de 
activiteiten met een ★)

▪ 
van maandag tot vrijdag 
(enkel overdag), inschrijven 
voor een hele week

▪ 
op verschillende locaties in en 
buiten onze gemeente

▪ 
geen voor- en naopvang mo-
gelijk

▪ 
We werken dit jaar ook samen 
met Bodymap en Sportievak. 
Hun kampjes vind je ach-
teraan deze brochure terug.  
Opgelet: inschrijven gebeurt 
rechtstreeks bij hen. Alle info 
is ook te vinden op:  
www.sportievak.be/zoersel, 
www.bodymapboostdagen.
be/zoersel/zomervakantie. 

Om mee te spelen op het 

speelplein is er geen inschrij-

ving via de website nodig. Je 

meldt je de dag zelf aan bij de moni-

toren. Nieuw dit jaar is wel dat je, 

vóór 1 juli, online een medische 

fiche moet invullen.

Vergeet voor 

de workshops, uit-

stappen en themakampen 

niet vooraf online in te schrijven  

en meteen te betalen via www.

zoersel.be/zomerwerking.



week 1 | van ma. 1 tot vr. 5 juli

datum activiteit plaats
tijdstip geboren 

in jaar
prijs

in euro
combinatie 
met opvang

vooraf
inschrijvenvan tot

1.7

THEMAKAMP | knutsel je gek!
Tijdens deze vijf dagen kom je de meest gekke dingen tegen, zoals 
vliegende paarden, bewoonde schoendozen, pratende takken of je-
zelf met een gekke hoed op je kop. Je werkt in twee groepen: het 1ste, 
2de en 3de leerjaar en het 4de, 5de en 6de leerjaar.

academie beeldende kunst Zoersel
Achterstraat 20 e (deelgemeente Sint Antonius) 9.20 12 '7-'12 25 nee ja



week 2 | van ma. 8 tot vr. 12 juli

datum activiteit plaats
tijdstip geboren 

in jaar
prijs

in euro
combinatie 
met opvang

vooraf
inschrijvenvan tot

8.7-12.7 speelpleinwerking (niet op 11.7)
gemeentelijke basisschool Pierenbos
Halmolenweg 3 (deelgemeente Halle) 
thema: middeleeuwen

9 16 '07-'12 gratis ja nee

8.7

UITSTAP | Bobbejaanland
Ben jij een durver? Dan vind je, tussen de meer dan veertig attracties 
in Bobbejaanland, er vast wel enkele die je hartje sneller doen slaan. 
Neem alvast een kijkje op www.bobbejaanland.be.

gemeentelijke basisschool Beuk & Noot
Ter Beuken 1 (deelgemeente Sint-Antonius)
heen 9.30 uur, terug 17 uur

9.30 17.30 '05 - '10 22 ja ja
gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)
heen 9.40 uur, terug 17 uur

9.7

de voorleesfee
De voorleesfee vertelt je deze voormiddag een mooi verhaal, dat 
nadien als inspiratie kan dienen voor het maken van versierde was-
knijpers. Die kan je dan gebruiken in je kamer, om foto's mee op te 
hangen, als sierspeld, om je schoolpapieren samen te houden ....

bibliotheek Zoersel
Dorp 54 (deelgemeente Zoersel) 10 12 '10 - '12 4 nee ja

9.7

feesten met beesten!
Wil jij later dierenarts worden? Dan kan je vandaag, op een leuke en 
speelse manier, een dierenartsenpraktijk achter de schermen ont-
dekken. Je steekt er mee de handen uit de mouwen, dus je mag zeker 
niet bang zijn van dieren. 
in samenwerking met dierenartsenpraktijk De 3 Biggetjes

dierenartsenpraktijk 'De 3 Biggetjes'
Jukschot 47 (deelgemeente Sint-Antonius) 13.30 15.30 '07 - '12 4 nee ja

9.7
fladdervlindertje en dierenmasker maken
Vandaag knutsel je een kleurrijk vlindertje dat je om je vinger kan 
schuiven en een beestig leuk dierenmasker.

prefablokalen Bethaniënlei
Bethaniënlei 108 (deelgemeente Sint-Antonius) 13.30 16 '13 - '15 4 nee ja

10.7

initiatie bij de brandweer
In de brandweerkazerne in Zoersel leren échte brandweermannen 
je alle kneepjes van de brandweerstiel. Ben jij niet bang om je nat te 
maken?

brandweerkazerne Zoersel
De Wissel 1 (deelgemeente Zoersel) 9 12 '10 - '12 3,5 nee ja

10.7

DIY: dromenvanger en sleutelhanger maken
Deze voormiddag staat in het teken van 'Do It Yourself '! Je gaat dus 
zelf aan de slag en maakt superleuke sleutelhangers en dromenvan-
gers. 

gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
refter
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)

9.30 12 '07 - '10 8 nee ja

10.7

kleurrijke cupcakes
Ben jij een zoetebek? Kom dan mee de lekkerste cupcakes maken 
en versieren. Ben jij een heuse kok die echte, kleine meesterwerkjes 
maakt?

gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
refter
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)

13.30 16 '13 - '15 6 nee ja

12.7

natuurbouwers
Als een echte natuurliefhebber ga je aan de slag en versier je een 
bloempotje, waarin je nadien je eigen plantje kan laten bloeien. 
Daarna knutsel je nog een zelfgemaakt vogelvoederbakje met ijs-
stokjes.

prefablokalen Bethaniënlei
Bethaniënlei 108 (deelgemeente Sint-Antonius) 9 12 '13 - '15 8 nee ja



week 3 | van ma. 15 tot vr. 19 juli 

datum activiteit plaats
tijdstip geboren 

in jaar
prijs

in euro
combinatie 
met opvang

vooraf
inschrijvenvan tot

15.7-19.7 speelpleinwerking
gemeentelijke basisschool Pierenbos
Halmolenweg 3 (deelgemeente Halle) 
thema: door de eeuwen heen

9 16 '07-'12 gratis ja nee

15.7

doe- en beleefdag op de paardenboerderij
Je vertoeft een hele dag tussen de paarden op de paardenboerderij. 
Je maakt kennis met het stalwerk, verzorgt de paarden mee en uiter-
aard mag je er ook eens op zitten.
in samenwerking met Equi-librium

Equi-librium
Herentalsebaan 49 (deelgemeente Zoersel) 9 16 '07 - '12 32 nee ja

16.7
creatief met hout en touw
Met een houten plankje, spijkers en draad maak je de mooiste deco-
ratie. Leuk voor op je kamer of om cadeau te geven.

den Bremberg
Lotelinglaan 7 (deelgemeente Halle) 9.30 12 '07 - '10 6 nee ja

16.7

stempels maken 
Heb je zin om zelf je eigen stempels te maken? Tijdens deze work-
shop leer je hoe je van een afbeelding of eigen ontwerp een stempel 
maakt. Je hoeft heus geen groot creatief talent te zijn. Met een pak 
goesting en een beetje geduld ben je al snel op weg naar je eerste 
stempel. 
in samenwerking met de Stempelmie

prefablokalen Bethaniënlei
Bethaniënlei 108 (deelgemeente Sint-Antonius) 10 12 '07 - '10 18 nee ja

16.7
maskers maken 
Je maakt een masker in papier-maché en bekleeft het met stukjes 
stof, papier, raffia ... Zoek er thuis maar alvast een plaatsje voor! 
in samenwerking met Velt Voorkempen

Velt Voorkempen
Frans Janssenslaan 13 (deelgemeente Zoersel) 13.15 16.30 '07 - '10 5 nee ja

16.7
duik mee in de onderwaterwereld
Kom je mee uitleven, bewegen en knutselen aan de hand van het ver-
haal 'de mooiste vis van de zee'.

den Bremberg
Lotelinglaan 7 (deelgemeente Halle) 13.30 16 '13 - '15 4 nee ja

17.7

knutsel- en experimenteerfun
'Er zit een grote kunstenaar in elke kleuter.' Dat mag jij vandaag 
bewijzen met enkele superleuke knutselactiviteiten (onder meer 
slijmverven, stempelen, knikkerschilderen ...). Nu enkel nog wachten 
om ontdekt te worden. Na afloop van de activiteit mogen de (groot-)
ouders een kijkje komen nemen naar jouw werkjes.

gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
refter
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)

9 12 '13 - '15 5 nee ja

17.7
superheldencupcakes
Je maakt lekkere cupcakes en versiert ze nadien in het thema 'super-
helden'.

gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
refter
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)

13.30 16.30 '10 - '12 6 nee ja

18.7

fotografie voor smartphone of compacte camera's
Hoe kan je betere foto's maken met een smartphone of compacte 
camera? Op het programma: een mix van theoretische achtergrond, 
tips & tricks, maar vooral veel praktijk.
in samenwerking met fotoclub Nenufar

Schoolmeesterswoning
Handelslei 47 (deelgemeente Sint-Antonius) 9 16 '04 - '07 3,5 nee ja

18.7

Pino de dino
Pino de dino en zijn vrienden zijn de weg verloren naar het dinobos 
en zoeken hulp. Wil jij hen helpen? Je knutselt een dinobos en wordt  
ondergedompeld in de wereld van de dino’s. 
in samenwerking met Ollie & Pollie

den Bremberg
Lotelinglaan 7 (deelgemeente Halle) 9.30 12 '13 - '15 9 nee ja

18.7

boerderijspelen
Een spelnamiddag in het teken van de boerderij. Op het programma 
staan onder meer een boerenlaarzenrace, kruiwagenrace en aardap-
pels rooien.

den Bremberg
Lotelinglaan 7 (deelgemeente Halle) 13.30 16 '13 - '15 4 nee ja

19.7

UITSTAP | Piepeloerepad en dollemollebos in Mol
Met al je zintuigen op scherp duik je het bos in. Je zal het bos, en zijn 
bewoners, zien, horen, voelen, ruiken en zelfs proeven. Gewapend 
met een heuptasje met nuttige attributen ga je op ontdekking. Na de 
middagpicknick kan je je nog even uitleven in het dollemollebos, een 
natuurlijk speelbos waar verveling geen kans krijgt.

gemeentelijke basisschool Beuk & Noot
Ter Beuken 1 (deelgemeente Sint-Antonius)
heen 9 uur, terug 15 uur
Indien uw kleuter in Stekelbees naar de voor- of
naopvang gaat, moet u hem/haar op voorhand laten
registreren en melden dat hij/zij mee op kleuteruitstap
gaat.

9 15 '13 - '15 7 ja ja



week 4 | van ma. 22 tot vr. 26 juli

datum activiteit plaats
tijdstip geboren 

in jaar
prijs

in euro
combinatie 
met opvang

vooraf
inschrijvenvan tot

22.7-26.7 speelpleinwerking
gemeentelijke basisschool Pierenbos
Halmolenweg 3 (deelgemeente Halle) 
thema: te land, ter zee en in de lucht

9 16 '07-'12 gratis ja nee

22.7-26.7

THEMAKAMP | beestenboel
Deze week staat in het thema van allerlei beestige spelletjes, knut-
sel- en kookactiviteiten. Op woensdag kan je doe-mee-boerderij 
't Groenhof gaan ontdekken. Kortom, het wordt een beestig leuke 
week!

gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
refter
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)

8.30
16.30
vr tot 
13

'13 - '15 75 nee ja



week 5 | van ma. 29 juli tot vr. 2 augustus

datum activiteit plaats
tijdstip geboren 

in jaar
prijs

in euro
combinatie 
met opvang

vooraf
inschrijvenvan tot

29.7-2.8 speelpleinwerking
gemeentelijke basisschool Pierenbos
Halmolenweg 3 (deelgemeente Halle) 
thema: 'The game is on!'

9 16 '07-'12 gratis ja nee

29.7

UITSTAP | Burgers' Zoo
Duik in 8 miljoen liter water, ga op avontuur in de overdekte jungle 
en bewonder de gieren in de woestijn! Kortom, beleef 45 hectare 
dierenpark in Burgers' Zoo! Dit dierenpark onderscheidt zich van de 
andere door zijn nagebouwde, natuurlijke leefomgevingen, waar je 
als bezoeker - samen met de natuur en de dieren - onderdeel van uit-
maakt. Neem al eens een kijkje op www.burgerszoo.nl. 

gemeentelijke basisschool Beuk & Noot
Ter Beuken 1 (deelgemeente Sint-Antonius)
heen 9 uur, terug 18.10 uur

9 18 '07 - '12 24 ja ja 
gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)
heen 9.10 uur, terug 18 uur

30.7

initiatie karate
Kruip in de huid van de Karate Kid of Bruce Lee en leer alle kneepjes 
van het vak. Met karate ontwikkel je zelfvertrouwen, controle, 
kracht en coördinatie. 
in samenwerking met karateclub Ikioi Dojo

gemeentelijke basisschool Pierenbos
sporthal 
Halmolenweg 3 (deelgemeente Halle)

10 12 '05 - '12 3,5 nee ja

30.7

de voorleesfee
De voorleesfee vertelt deze voormiddag uit de 'Kooksprookjes'. Ben jij 
een kleine lekkerbek of lust je helemaal niet veel dingen? Misschien 
ontdek je vandaag wel wat voor dolle avonturen er zich verschuilen 
achter allerlei lekkere hapjes! Zo trek je er samen met Warre Wortel, 
Benny Banaan, Cindy Citroen, Simon Sinaas, Ella Erwt, Pamela Peer, 
Senne Slak op uit en maak je, samen met hen, de lekkerste dingen 
klaar.

bibliotheek Zoersel
Dorp 54 (deelgemeente Zoersel) 10 12 '13 - '15 4 nee ja

30.7

peperkoekenhuisje maken
Ben jij een zoetebek die wel eens graag de handen uit de mouwen 
steekt? Dan is deze creatieve kookactiviteit zeker iets voor jou. Je 
maakt namelijk het peperkoekenhuisje van Hans en Grietje.

gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
refter
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)

13.30 16 '10 - '12 6 nee ja

31.7

welkom in het circus
Nico de leeuw en Sandy de clown zijn twee knotsgekke vrienden die 
houden van het circus. Zij zijn op zoek naar kleine artiesten om sa-
men met hen een nieuw circus te bouwen. Ben jij er zo eentje? 
in samenwerking met Ollie & Pollie

den Bremberg
Lotelinglaan 7 (deelgemeente Halle) 9.30 12 '13 - '15 9 nee ja

31.7

beauty- en hairsalon
Hou jij ook van glitter & glamour en van knotsgekke kapsels? Wil je 
schitteren als een echte ster? Dan is deze workshop perfect voor jou! 
Je leert een aantal opsteekkapsels en make-uptechnieken.
in samenwerking met Ollie & Pollie

gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
refter
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)

13.30 16 '07 - '12 10 nee ja

1.8 leuke zoutdeegcreaties
Eerst maak je het zoutdeeg, om er daarna je fantasie op los te laten.

gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
refter
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)

9.30 12 '13 - '15 5 nee ja

1.8

snoepschilderij maken
Ben jij de nieuwe Picasso of schuilt er eerder een Monet in jou? Ben 
je creatief, maar hou je ook van snoep, dan is deze activiteit op jouw 
lijf geschreven. Je gaat namelijk niet zomaar schilderen, als een echte 
kunstenaar, maar je gaat dat doen met snoep.

gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
refter
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)

13.30 16 '10 - '12 6 nee ja

2.8

ontdekkingspad van Joost
Wandel, samen met Joost, door het bos, langs de vlindertuin en de 
eendenvijver. Onderweg zijn er allerlei leuke spelletjes en doe-op-
drachten te volbrengen. Kom jij mee spelen?

ZNA Joostens
parking
Kapellei 133 (deelgemeente Sint-Antonius)

10 13 '13 - '15 9 nee ja



week 6 | van ma. 5 tot vr. 9 augustus

datum activiteit plaats
tijdstip geboren 

in jaar
prijs

in euro
combinatie 
met opvang

vooraf
inschrijvenvan tot

5.8-9.8 speelpleinwerking
gemeentelijke basisschool Pierenbos
Halmolenweg 3 (deelgemeente Halle) 
thema: expeditie landen 

9 16 '07-'12 gratis ja nee

5.8

UITSTAP | Durbuy Adventure Valley
Vandaag gaat het richting Adventure Valley in Durbuy, waar je het 
avonturenpark onveilig maakt. Ben jij avontuurlijk genoeg voor het 
nettenpark, het klimbos, de tube slide of de click and climb? Want dit 
zijn slechts enkele van de activiteiten waaruit je kan kiezen!

gemeentelijke basisschool Beuk & Noot
Ter Beuken 1 (deelgemeente Sint-Antonius)
heen 7.30 uur, terug 19.40 uur

7.30 19.30 '05 - '10 32 ja ja
gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)
heen 7.40 uur, terug 19.30 uur

6.8

tie dye t-shirt en schilderen op doek
Wil je een super mooi, kleurrijk t-shirt maken dat niemand anders 
heeft? Kom dan zeker deze workshop volgen. Is je t-shirt klaar, dan 
leer je ook nog schilderen op doek. 

gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
refter
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)

9 12 '07 - '11 7 nee ja

6.8
kleuteryoga
Yoga is meer dan ontspannen alleen. In deze initiatie ga je mee op 
pad, het oerwoud in. Kom je mee de zon groeten? 
in samenwerking met Creafant 

gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
turnzaal
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)

14 16 '13 - '15 7 nee ja

6.8

initiatie boogschieten
Heb je een vaste hand en een haarscherp zicht? Dan word jij vast de 
nieuwe Robin Hood van het dorp! De Sint-Huybrechtsgilde leert je 
vandaag de kneepjes van het boogschieten. Eerst krijg je uitleg over 
het materiaal en de techniek, daarna ga je zelf aan de slag met pijl en 
boog.  
in samenwerking met Sint-Huybrechtsgilde Zoersel

sportvelden Bethaniënlei
Bethaniënlei 108 (deelgemeente Sint-Antonius) 14 16.30 '05 - '11 3,5 nee ja

7.8

knutselen voor kids met groene vingers
Verwen de vogeltjes in je tuin met een lekker vogelmannetje, de 
insecten en bijen met een leuk hotel en je mama met een kruidenpet-
fles.

prefablokalen Bethaniënlei
Bethaniënlei 108 (deelgemeente Sint-Antonius) 9.30 12 '10 - '12 7 nee ja

7.8

ridders en prinsessen 
Heb jij al wel eens gedroomd dat je een echte stoere ridder was of 
misschien een sierlijke prinses? In deze workshop maak je je eigen 
tuniek, zorg je voor een geldbeugeltje en een mooie kroon of helm. 
Je gaat naar huis met je eigen, nieuwe kleertjes en wordt de knapste 
ridder of de mooiste prinses. 
in samenwerking met Creafant

gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
refter
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)

9.30 12 '13 - '15 9 nee ja

7.8

escaperoom Antwerp
Bij escaperoom Antwerp wordt jouw team zonder mobiele telefoons 
of uurwerken opgesloten in een gloednieuw, spannend verhaal. Je 
hebt één uur de tijd om aanwijzingen te vinden, geheimen te ontra-
felen en zo jezelf een terugweg te banen naar de echte realiteit. Durf 
jij het aan?

escaperoom Antwerp
Herentalsebaan 47 (deelgemeente Zoersel) 13.30 16.30 '05 - '09 20 nee ja

8.8
koekjes bakken
Eet jij ook zo graag koekjes? Haal je kookschort dan maar uit de kast 
en ga mee aan de slag!

gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
refter
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)

9.30 12 '13 - '15 6 nee ja

8.8
initiatie voltige
Tijdens deze initiatie maak je kennis met voltige. Dit zijn  turnoefe-
ningen op en naast het paard.
in samenwerking met Equi-librium

Equi-librium
Herentalsebaan 49 (deelgemeente Zoersel) 13.30 16 '07 - '09 15 nee ja

9.8

UITSTAP | kinderboerderij Mikerf
Ga je mee naar kinderboerderij Mikerf? Je maakt er een magische 
sprookjeswandeling doorheen het domein, bezoekt de boerderijbe-
woners en leeft je uit in de speeltuin.

gemeentelijke basisschool Beuk & Noot
Ter Beuken 1 (deelgemeente Sint-Antonius)
heen 9.30 uur, terug 14 uur
Indien uw kleuter in Stekelbees naar de voor- of
naopvang gaat, moet u hem/haar op voorhand laten
registreren en melden dat hij/zij mee op kleuteruitstap
gaat.

9.30 14 '13 - '15 7 ja ja



week 7 | van ma. 12 tot vr. 16 augustus

datum activiteit plaats
tijdstip geboren 

in jaar
prijs

in euro
combinatie 
met opvang

vooraf
inschrijvenvan tot

12.8-16.8 speelpleinwerking (niet op 15.8)
gemeentelijke basisschool Pierenbos
Halmolenweg 3 (deelgemeente Halle) 
thema: beroepen

9 16 '07-'12 gratis ja nee

12.8

led-creaties
Hou je van techniek, boetseren met klei en tekenen? Kan jij een lamp-
je doen branden? Steek je handen uit de mouwen en maak je eigen 
creatie. Met de soldeerbout in de aanslag kan je trollen, draken of 
lieve konijntjes tot leven brengen. 
in samenwerking met Creafant

gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
refter
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)

9.30 12.30 '07 - '12 12 nee ja

12.8

vriendschapsbandjes maken
Met draadjes, touwtjes, kraaltjes, lintjes, pailletten en ornamentjes 
kan je de mooiste vriendschapsbandjes knopen, voor je vrienden en 
vriendinnen of  gewoon voor jezelf.

gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
refter
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)

13.30 16 '07 - '12 5 nee ja

12.8
kleuterturnen
Kom mee springen, rollen, kruipen, dansen  ... Kortom, laat je eens 
lekker helemaal gaan!

gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
turnzaal
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)

10 12 '13 - '15 4 nee ja

12.8

initiatie vendelen
Je leert sierlijk zwaaien met de grote vlaggen van de Zoerselse ven-
deliers. Vendelen is een sport waarbij behendigheid en lenigheid 
centraal staan. Na deze initiatie heb je ongetwijfeld al enkele basis-
bewegingen onder de knie. 
in samenwerking met de Zoerselse vendeliers

vendelierslokaal park Halle Hof
Kasteeldreef 53 (deelgemeente Halle) 13.30 16.30 '05 - '10 3,5 nee ja

13.8

Ready? Action!
Je wordt de nieuwe ster aan het showbizzfirmament en schittert in je 
eigen film. Van scripts schrijven tot scènes inrichten, van acteren tot 
regisseren. Alles staat in het teken van de kortfilm waarin jij de glans-
rol vertolkt! Ready? Take 1! 
in samenwerking met Creafant

gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
refter
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)

9.30 16 '07 - '12 25 nee ja

13.8

maak je eigen gezelschapsspel
Wat is er leuker om te doen tijdens een regenachtige dag dan spelle-
tjes spelen. Tijdens deze workshop knutsel je zelf enkele klassiekers, 
die je aan het einde van de dag uiteraard ook gaat uittesten.

prefablokalen Bethaniënlei
Bethaniënlei 108 (deelgemeente Sint-Antonius) 13.30 16 '07 - '10 5 nee ja

13.8

knutselen voor mama
Het is weer bijna 'moederkesdag'. Wie heeft de liefste mama van de 
hele wereld? Jij? Dan kan je niet anders dan vandaag een superleuk 
cadeautje voor haar te komen knutselen.

prefablokalen Bethaniënlei
Bethaniënlei 108 (deelgemeente Sint-Antonius) 9.30 12 '13 - '15 5 nee ja

14.8
UITSTAP | Megaspeelstad
Vandaag kan je lekker spelen en ravotten in binnen- en buitenspeel-
tuin Megaspeelstad.

gemeentelijke basisschool Beuk & Noot
Ter Beuken 1 (deelgemeente Sint-Antonius)
heen 13 uur, terug 17 uur
Indien uw kleuter in Stekelbees naar de voor- of
naopvang gaat, moet u hem/haar op voorhand laten
registreren en melden dat hij/zij mee op kleuteruitstap
gaat.

13 17 '07 - '15 10 ja ja

16.8

koekjestaart en fruitpauw maken
Je gaat als een echte chef-kok aan de slag en maakt een overheerlijke 
koekjestaart en gezonde fruitpauw. Na het snijden van het fruit, het 
stapelen van de koekjes en het versieren van de taart is het tijd voor 
het leukste deel ... smullen maar!

prefablokalen Bethaniënlei
Bethaniënlei 108 (deelgemeente Sint-Antonius) 9.30 12 '13 - '15 6 nee ja



week 8 | van ma. 19 tot vr. 23 augustus '''''

datum activiteit plaats
tijdstip geboren 

in jaar
prijs

in euro
combinatie 
met opvang

vooraf
inschrijvenvan tot

19.8-23.8 speelpleinwerking
gemeentelijke basisschool Pierenbos
Halmolenweg 3 (deelgemeente Halle) 
thema: klim-maat

9 16 '07-'12 gratis ja nee

19.8-23.8

THEMAKAMP | superhelden
Deze week leer je hoe je een echte superheld kan worden. Dat wordt 
springen, duiken, vliegen, vallen, opstaan en weer doorgaan tijdens 
de superheldentraining. Op woensdag gaat het richting binnen-
speeltuin Raf en Otje. Afsluiten doe je vrijdag met een heus superhel-
denfeest!

gemeentelijke basisschool de Kiekeboes
refter
Kerkstraat 7 (deelgemeente Zoersel)

8.30
16.30
vr tot 
13

'13 - '15 75 nee ja



kampen Bodymap

datum activiteit plaats
tijdstip geboren 

in jaar
prijs

in euro
combinatie 
met opvang

vooraf
inschrijvenvan tot

1.7 - 3.7

boostdagen
Tijdens de boostdagen versterk je, op een heel speelse manier, je 
motorische basis- en denkvaardigheden. Elke Boostdag is anders in-
gevuld, zodat geen enkele dag hetzelfde is.

gemeentelijke basischool Beuk & Noot
sporthal
Ter Beuken 1 (deelgemeente Sint-Antonius)

9.30 16 '12-'15 66 vooropvang 
vanaf 9 uur ja

4.7 - 5.7

boostdagen
Tijdens de boostdagen versterk je, op een heel speelse manier, je 
motorische basis- en denkvaardigheden. Elke Boostdag is anders in-
gevuld, zodat geen enkele dag hetzelfde is.

gemeentelijke basischool Beuk & Noot
sporthal
Ter Beuken 1 (deelgemeente Sint-Antonius)

9.30 16 '12-'15 44 vooropvang 
vanaf 9 uur ja

5.8 - 7.8

boostdagen
Tijdens de boostdagen versterk je, op een heel speelse manier, je 
motorische basis- en denkvaardigheden. Elke Boostdag is anders in-
gevuld, zodat geen enkele dag hetzelfde is.

gemeentelijke basischool Beuk & Noot
sporthal
Ter Beuken 1 (deelgemeente Sint-Antonius)

9.30 16 '12-'15 66 vooropvang 
vanaf 9 uur ja

8.8 - 9.8

boostdagen
Tijdens de boostdagen versterk je, op een heel speelse manier, je 
motorische basis- en denkvaardigheden. Elke Boostdag is anders in-
gevuld, zodat geen enkele dag hetzelfde is.

gemeentelijke basischool Beuk & Noot
sporthal
Ter Beuken 1 (deelgemeente Sint-Antonius)

9.30 16 '12-'15 44 vooropvang 
vanaf 9 uur ja

inschrijven: www.bodymapboostdagen.be/zoersel/zomervakantie/



kampen Sportievak

datum activiteit plaats
tijdstip geboren 

in jaar
prijs

in euro
combinatie 
met opvang

vooraf
inschrijvenvan tot

8.7 - 12.7
alle kleuren van de regenboog
Samen met je vriendjes en vriendinnetje beleef je elke dag de zotste 
avonturen. Je werkt rond kleuren. Welke sport link jij aan welke kleur? 

gemeentelijke basischool Beuk & Noot
sporthal
Ter Beuken 1 (deelgemeente Sint-Antonius)

9.15 16.15 '13 - '15 99
voor- en naopvang 

van 8 tot 17.30 
(vrijdag tot 17)

ja

8.7 - 12.7

new games
Tijdens dit kamp ontdek je tal van nieuwe sporten, waarbij de nadruk 
ligt op samenwerken, vertrouwen, creativiteit en plezier zoals kinbal, 
tchouckbal, bumball, poullbal, lacrosse ... En onthou: deelnemen is 
belangrijker dan winnen!

gemeentelijke basischool Beuk & Noot
sporthal
Ter Beuken 1 (deelgemeente Sint-Antonius)

9.15 16.15 '07 -'12 99
voor- en naopvang 

van 8 tot 17.30 
(vrijdag tot 17)

ja

12.8 - 16.8 
de kabouterexpeditie (niet op 15.8)
Het is niet omdat je klein bent, dat je geen straffe dingen kan. Tijdens 
deze sportieve kabouterexpeditie beoefen je alleen maar leuke, uit-
dagende sporten.

gemeentelijke basischool Beuk & Noot
sporthal
Ter Beuken 1 (deelgemeente Sint-Antonius)

9.15 16.15 '13 - '15 89
voor- en naopvang 

van 8 tot 17.30 
(vrijdag tot 17)

ja

12.8 - 16.8  
challenge (niet op 15.8)
Hou je van een uitdaging, alleen of in team? Tijdens dit sportkamp 
maak je kennis met alle aspecten van competitie. Je doet verschil-
lende opdrachten en sporten in team, met en tegen elkaar. Wie is de 
beste sportman of sportvrouw van de groep?

gemeentelijke basischool Beuk & Noot
sporthal
Ter Beuken 1 (deelgemeente Sint-Antonius)

9.15 16.15 '07 -'12 89
voor- en naopvang 

van 8 tot 17.30 
(vrijdag tot 17)

ja

26.8 - 30.8

de fietspolitie
Train deze week mee met de fietspolitie en word superfit. Met flitsen-
de oefeningen train je je spierkracht en uithouding. Bovendien staan 
megastoere fietsen te wachten om samen met jou het verkeerspar-
cours te verkennen. Wedden dat je op het einde van dit rollend en 
racend kamp een beresterke superagent bent.

gemeentelijke basischool Beuk & Noot
sporthal
Ter Beuken 1 (deelgemeente Sint-Antonius)

9.15 16.15 '13 - '15 99
voor- en naopvang 

van 8 tot 17.30 
(vrijdag tot 17)

ja

26.8 - 30.8

shoot out
De moderne versie van cowboy en indiaantje, wie speelt dat nu niet 
graag? Tijdens deze kampweek ga je, naast het klassieke pijl- en 
boogschieten, ook archery tag aanleren. Concentratie, mikken, 
schieten en scoren. Wedden dat het je steeds beter lukt?

gemeentelijke basischool Beuk & Noot
sporthal
Ter Beuken 1 (deelgemeente Sint-Antonius)

9.15 16.15 '07 -'12 99
voor- en naopvang 

van 8 tot 17.30 
(vrijdag tot 17)

ja

inschrijven: www.sportievak.be/zoersel



▪ 
Bij een uitstap en speelplein-
werking is er voor- en naop-
vang mogelijk bij Stekelbees. 
Zorg er voor dat uw klanten-
dossier in orde is. 
Stekelbees 
de Vleugel 
Achterstraat 20b 
T 03 420 08 43 
lkzoersel@landelijkekinderopvang.be.

Vermeld aan de medewerkers 
van Stekelbees zeer duidelijk 
of uw kind naar de speelplein-
werking of een uitstap gaat  
en wanneer en waar hij of zij 
opgehaald wordt.

▪ 
Voorzie alle kleding, brooddo-
zen ... van een naam.

▪ 
U brengt uw kinderen steeds 
met eigen vervoer van en naar 
speelpleinwerking, workshop, 
themakamp of vertrekplaats 
van de bus (bij een uitstap).

▪ 
Hebt u nog plaats in de wagen 
voor kinderen uit uw straat of 
buurt? Laat het even weten via 
jeugd@zoersel.be.

▪ 
Deelnemers zijn verzekerd 
voor lichamelijke ongevallen 
en burgerlijke aansprakelijk-
heid, maar niet voor diefstal, 
verlies of beschadiging van 
persoonlijke spullen.

▪ 
Medicatie wordt enkel gege-
ven mits een attest van de be-
handelende arts. Medische in-
formatie over uw kind bezorgt 
u via de medische fiche (www.
zoersel. be/zomerwerking) of 
bij het online inschrijven.

▪ 
Terugbetaling kan enkel mits 
een doktersbewijs of bij annu-
lering van een activiteit door 
gemeente & ocmw Zoersel.

▪ 
Er worden foto’s genomen die 
gebruikt kunnen worden in 
onze publicaties.

algemene info


