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Beste ouder,

Ben je voor de paas- en zomervakantie op zoek naar 
een leuke activiteit voor je kleuter in een warme en 
veilige omgeving? Of mag het voor je lagereschoolkind 
al wat avontuurlijker? Misschien heb je wel moeite om 
iets te vinden wat je tiener nog boeit? 

Je hoeft je echt geen zorgen te maken als je aan het 
werk moet in de vakantie. Deze vakantiewijzer helpt je 
bij de zoektocht naar een leuke activiteit voor je kind 
en dat aan een betaalbaar tarief.

Ons vrijetijdsteam en de animatoren staan garant 
voor vakantiepret voor elke leeftijd. Zij zijn al druk 
doende geweest om het hele activiteitenprogramma 
in elkaar te puzzelen en zullen ook de komende weken 
nog vol enthousiasme aan de bak gaan om jouw kind 
een fijne tijd te bezorgen. Uit de grote Kortenberg-
enquête is gebleken dat ouders heel tevreden zijn over 
het aanbod tijdens vakantieperiodes. Wij zijn ervan 
overtuigd dat ook dit vakantieprogramma opnieuw in 
de smaak zal vallen. 

En omdat ieder kind anders is, hebben we ook dit 
jaar weer een uitgebreid aanbod van activiteiten dat 
bestaat uit een mix van creatieve, rustige, avontuurlijke 
en speelse activiteiten op maat van de leeftijd en 
temperament van je kind. Van leesbeesten tot pop-up 
vertelnamiddagen ergens in onze mooie gemeente, 
van dansen en zingen in een musical tot kunsten doen 
in een circus, van grotten verkennen tot in bomen 
klimmen, van sportieve uitdagingen tot zwemmen in 
de zee, ... enfin, te veel om hier allemaal op te noemen. 

Blader gerust eens door deze superhandige en 
overzichtelijke vakantiewijzer. Kiezen zou best wel eens 
moeilijk kunnen worden of is de vakantie misschien 
gewoon te kort? Sommige activiteiten zijn echt snel 
volgeboekt. Daarom... wacht niet te lang! Maar geen 
nood, er zijn genoeg leuke alternatieven. 

We wensen jou en je kind alvast een spetterende 

vakantietijd!

Ann Vannerem 

Schepen cultuur, sport en bibliotheek

Harold Vanheel 

Schepen jeugd

Ik ga op kamp en neem mee
 ∙ Speel- of sportkledij, comfortabele schoenen 

die voldoende steun en bescherming geven, een 
lunchpakket, voldoende drank en tussendoortje(s).

 ∙ Smeer je tijdens de zomervakantie in met zonnecrème.

 ∙ Vergeet je naam niet te vermelden in je spulletjes!

Hoe gebruik je dit boekje? 
1)  De kampjes zijn ingedeeld per leeftijd en per vakantie.

2)  Naast elk kampje staat een logo dat duidelijk maakt om wat voor  
 soort kampje het gaat.

3)  Heb je een activiteit of kampje gevonden dat 
 bij jouw kind past? Schrijf hem/haar dan snel in.
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 ∙ Sporthal Colomba 
Wijngaardstraat 1 - Kortenberg 

 ∙ GC Colomba 
Wijngaardstraat 1 - Kortenberg

 ∙ Scoutslokalen Kortenberg 
Colombastraat 33 - Kortenberg

 ∙ Bib Kortenberg 
Dr. V. De Walsplein 30 - Kortenberg

 ∙ Bushalte Kortenberg 
Craenenplein - Kortenberg

 ∙ Treinstation Kortenberg 
Stationsplein - Kortenberg

 ∙ Basisschool de Regenboog 
Kloosterstraat 10 - Kortenberg

 ∙ Basisschool De Negensprong 
Annonciadenstraat 1 - Everberg

 ∙ OC De Zolder en turnzaal Klimop 
Kwerpsebaan 251 - Erps-Kwerps
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Inschrijven 
Surf naar www.kortenberg.grabbis.be, log in of maak een nieuw account 
aan. Sommige inschrijvingen verlopen via de UiTbalie. In dat geval staat dit 
vermeld bij de activiteit.

Inschrijvingsmoment
Paasvakantie: maandag 26 februari 2018 vanaf 9 u. 
Zomervakantie: zaterdag 10 maart 2018 vanaf 9 u.
Na dit inschrijvingsmoment kan je steeds via je account op Grabbis 
inschrijven.

Info 
vakantiewerking@kortenberg.be of 02 755 22 80

Praktische informatie
Meer informatie rond inschrijven, tarieven, annulatiereglement, fiscale 
attesten, sociaal tarief met vrijetijdspas, verzekering en foto’s vind je terug op 
pagina 37.

Speelpleinwerking Alles Kids & A-teens
Op speelpleinwerking Alles Kids (6 - 12 jaar) & A-teens (13 - 15 jaar) kan 
je jouw kind voor een volledige week, een dag of een halve dag naar keuze 
inschrijven. De kinderen op speelpleinwerking Alles Kids zijn opgesplitst in drie 
groepen volgens leeftijd: Dino’s en Beren (6 - 8 jaar), Apen (9 - 10 jaar) en 
Tijgers (11 - 12 jaar). De Grabbelpas (6 - 12 jaar) en ZAP (13 - 15 jaar) zijn 
dagactiviteiten die één keer per week plaatsvinden. Met een open aanbod op 
maat van de leeftijdsgroep beleeft je zoon en/of dochter een leuke dag met 
leeftijdsgenoten. 



paasvakantie



Paaseitjes in de Bib 
(doorlopend paasvakantie) 

Ben jij een echte speurneus? Zijn de zoekboeken 
jouw lievelingsboeken? Ga dan mee op zoektocht 
in de Bib en kom tijdens de vakantie zeker 
langs, want er worden paaseitjes, groot en klein, 
verstopt. Breng ook mama, papa, broer, vriendje, 
vriendinnetje of grootouder mee. Kan jij de eitjes 
vinden? Top! Ruil ze in voor een echt exemplaar en 
smullen maar!   

 ∙ Dinsdag 3 - zaterdag 14 april 
 ∙ Tijdens de openingsuren van de Bib
 ∙ Geboortejaren 2012 tot en met 2014
 ∙ Jeugdafdeling van de Bib
 ∙ Kosteloos (1 zakje per kind)
 ∙ Inschrijven niet nodig

Kleutersportkamp  

Samen dansen, spelletjes spelen en acrobatische 
bewegingen leren. Maar ook rustig kleuren en 
buiten ravotten. Je beleeft een superfijne week 
vol leuke activiteiten. Elke dag valt er wel iets 
nieuws te beleven en maak je veel plezier. Je gaat 
op uitstap naar een binnenspeeltuin en sluit de 
week af met een echte zoektocht. Kom je ook mee 
zoeken? Spannend! 

 ∙ Dinsdag 3 - vrijdag 6 april  
(maandag 2 april gesloten)

 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 12 u.
 ∙ Opvang 8.30 tot 9 u. - 12 tot 12.30 u. 
 ∙ Een combinatie met opvang bij Stekelbees 

is mogelijk, zie pagina 33
 ∙ Geboortejaren 2012 tot en met 2013
 ∙ Basisschool De Regenboog - turnzaal
 ∙ € 26

Voorleesnamiddag en knutselen
Op wieltjes 

‘Op wieltjes’,  waar denk je dan allemaal aan? 
Denk je aan een vrachtwagen, een step of 
misschien rolschaatsen? Wie weet denk je wel 
aan een zwemband of een hoepel? Kom in de 
vakantie naar het voorlezen in de Bib en zoek 
uit waaraan voorlezers Ann en Marleen gedacht 
hebben. Misschien is het wel iets heel anders! Na 
het voorlezen ga je natuurlijk weer iets leuks in 
elkaar knutselen. 

 ∙ Woensdag 4 april
 ∙ Van 14 tot 15 u.
 ∙ Geboortejaren 2012 tot en met 2014 
 ∙ Jeugdafdeling van de Bib
 ∙ Kosteloos
 ∙ Inschrijven niet nodig  

 paasvakantie kleuters
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Week 1: 3/4 > 6/4DOORLOPEND



Paaseitjes in de Bib 
(doorlopend paasvakantie) 

Ben je een echte speurneus? Heb je een 
vergrootglas net zoals Geronimo Stilton en 
Sherlock Holmes? Ja? Ga dan mee op expeditie 
en kom tijdens de vakantie zeker langs, want er 
worden paaseitjes, groot en klein, verstopt. Breng 
ook mama, papa, broer, vriendje, vriendinnetje of 
grootouder mee. Kan jij de eitjes vinden? Top! Ruil 
ze in voor een echt exemplaar en smullen maar!   

 ∙ Dinsdag 3 - zaterdag 14 april 
 ∙ Tijdens de openingsuren van de Bib
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Jeugdafdeling van de Bib
 ∙ Kosteloos (1 zakje per kind)
 ∙ Inschrijven niet nodig 

Alles Kids: Eerst water, de rest komt later!

Diepzeeduiken, snorkelen, vissen, tuinslang, 
brandweerslang, diep in de zee (jippiejajeej, alle 
sardientjes zijn ook mijn vriendjes), zwemmen, 
schoolslag, crawl, vlinderslag, pootje baden, 
bootje varen, al die willen  te kaap’ren varen en 
spetter pieter pater, lekker in het water. Water, 
water, water! Je wordt deze week letterlijk en 
figuurlijk ondergedompeld in een wondere 
waterwereld!

 ∙ Dinsdag 3 - vrijdag 6 april 
(maandag 2 april gesloten)

 ∙ Uitstap naar subtropisch zwembad Aqualibi 
in Waver op donderdag 5 april

 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

Grabbelpas: (h)Appklaar

Teken je graag? Maak je graag foto’s, filmpjes of 
collages? Ideaal, want in deze workshop ga je als 
een creatieve duizendpoot aan de slag. Je maakt 
eigen schilderijen, maar wel op een iPad. Je zoekt 
uit met welke apps je je kan uitleven en gebruikt 
ze door elkaar. Je neemt een foto als achtergrond 
voor een schilderij en plaatst er tekst op. Of net 
omgekeerd? Kortom, kunst met een grote K! 

 ∙ Dinsdag 3 april
 ∙ Van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2009
 ∙ Aanmelden bij speelpleinwerking Alles Kids 

aan de scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 8 

paasvakantie kids 
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Turnkamp

Ben je zo lenig als een kat en kom je altijd weer 
op je pootjes terecht? Spring je graag als een 
kangoeroe in het rond en land je dan zacht op de 
grond? Of klim je overal in en klauter je dan weer 
veilig naar beneden? De monitoren helpen je met 
alles! Je eindigt de week in stijl met een originele 
turnshow. Alle ouders zijn welkom om te komen 
kijken wat je deze week geleerd hebt.

 ∙ Dinsdag 3 - vrijdag 6 april  
(maandag 2 april gesloten)

 ∙ Iedere werkdag van 13 tot 16 u.
 ∙ Opvang 12.30 tot 13 u. - 16 tot 16.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2011
 ∙ Basisschool De Regenboog - turnzaal 
 ∙ € 26

Voorleesnamiddag en knutselen 
Op wieltjes 

‘Op wieltjes’, waar denk je dan allemaal aan? 
Denk je aan een vrachtwagen, een eenwieler of 
misschien rolschaatsen? Of wie weet denk jij wel 
aan een rolstoel of een reistrolley? Kom in de 
paasvakantie naar het voorlezen in de Bib en zoek 
uit waaraan voorlezers Ann en Marleen gedacht 
hebben. Na het voorlezen ga je aan de slag en 
knutsel je zoals gewoonlijk iets leuks in elkaar. 

 ∙ Woensdag 4 april
 ∙ Van 14 tot 15 u.
 ∙ Geboortejaren 2010 tot en met 2012 
 ∙ Jeugdafdeling van de Bib
 ∙ Kosteloos
 ∙ Inschrijven niet nodig

Buitenspeeldag

Het zonnetje komt piepen, de vogeltjes fluiten 
de zomer tegemoet en je speelkleren staan te 
popelen om weer aangetrokken te worden. Wat 
een ideaal recept om te komen ravotten op de 
Buitenspeeldag! Onder andere wat springkastelen, 
draaimolens, een ballenbad, volksspelen en een 
ijs- en wafelkraam staan op jou te wachten! En 
voor de echte durvers is er de ‘Meltdown Mega 
Sweeper’!

 ∙ Woensdag 18 april
 ∙ Van 13 tot 17 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2014
 ∙ Speelterrein Kasteelstraat Erps-Kwerps
 ∙ Kosteloos
 ∙ Kinderen dienen vergezeld te zijn van een 

volwassene 
 ∙ Inschrijven niet nodig
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Week 1: 3/4 > 6/4



Auteurslezing: Marc de Bel

Marc de Bel is een jeugdauteur, dat wist je 
natuurlijk al. Maar wist je ook dat hij naar de 
Bib komt? Sinds zijn debuut in 1987 met ‘Het 
ei van oom Trotter’ publiceerde hij meer dan 
honderdvijftig boeken. Het boek ontstond 
vanuit zijn klas, via een vervolgverhaal waarbij hij 
inspeelde op de voorspellingen van zijn leerlingen. 
Wil je meer weten? Schrijf je snel in!

 ∙ Zaterdag 7 april 
 ∙ Van 10 tot 12 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ De Bib
 ∙ € 8 per gezinslid
 ∙ uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
 ∙ Kinderen dienen vergezeld te zijn van een 

volwassene

Muziekstage

Tijdens deze driedaagse stage werk je rond… 
rarara… muziek. Je leeft je helemaal uit op 
verschillende instrumenten: tuteretuuuuuut, 
doefdoefdoef, pingpingping, BOING!!! Weg 
met de stilte, lang leve het geluid! Als je oren er 
van tuiten, steek je je handen uit de mouwen 
en maak je allerlei ‘knutsels’ die met muziek te 
maken hebben. Of misschien wel een videoclip bij 
je zelfgemaakte nummer…

 ∙ Maandag 9 - woensdag 11 april
 ∙ Van 9 tot 16 u.  

(opvang ter plaatse van 8.30 tot 16.30 u.)
 ∙ Opvang aan de scoutslokalen Kortenberg: 

7.30 tot 8.30 u. - 16.30 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2011
 ∙ GC Colomba
 ∙ € 54

Alles Kids: Plezier hier! 

Je haren laten wapperen tijdens een go-cartrit, 
een lekker ijsje smikkelen, een knotsgek spel 
spelen in de bossen, supermooi geschminkt 
worden, verkleed rondlopen, als winnaar 
overblijven bij je favo balspel, de animatoren 
uitdagen voor een moeilijke opdracht of gewoon 
alle dingen doen die je leuk vindt? Deze week 
word je nog meer in de watten gelegd en beleef 
je alleen maar triple plezier!

 ∙ Maandag 9 - vrijdag 13 april
 ∙ Uitstap naar de binnenspeeltuin Bekaf in 

Aarschot op donderdag 12 april voor Dino’s, 
Beren en Apen. Tijgers sluiten aan bij het 
outdoorklimmen in Avonturenpark Waver 

 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

paasvakantie kids 
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Grabbelpas: Goochelen 

Goochelen is heel fascinerend! Je doet een 
speciale, adembenemende truc en je publiek 
brandt van nieuwsgierigheid om te weten hoe 
deze truc precies werkt. Ontdek de geheimen en 
leer zelf hoe het is om zo’n magische goochelaar te 
zijn. Je zal bij iedereen verbazing opwekken, maar 
onthoud: alles wat je vandaag leert, mag je als 
goede goochelaar zeker niet verklappen

 ∙ Maandag 9 april
 ∙ Van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2005 tot en met 2011
 ∙ Aanmelden bij speelpleinwerking Alles Kids 

aan de scoutslokalen Kortenberg 
 ∙ € 8 

Week 2: 9/4 > 13/4

A-teens: Eerst water, de rest komt later! 

Chillaxen aan het zwembad, dobberend op 
een luchtmatras in de zee, chilliewillie onder de 
palmbomen aan een helblauwe zee en kleurige 
Hawaïaanse zwembroeken wapperend in de 
oceaanwind. Zie je het al helemaal voor je? 
Alrighty, splash! Haal die zwembroeken dan 
onder het stof vandaan en kom je een hele week 
onderdompelen in een wondere waterwereld! See 
you later, wateralligator! Blub!

 ∙ Dinsdag 3 - vrijdag 6 april 
 ∙ Uitstap naar subtropisch zwembad Aqualibi 

in Waver op donderdag 5 april
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

ZAP: Klimpunt

Actie, hoogte, snelheid, bomen en water! Klinkt dit 
jou als muziek in de oren? Verscholen in het bos, 
rondom een groot meer, vind je het walhalla voor 
echte avonturiers. Probeer zo hoog mogelijk op 
het touwenparcours te raken en vlieg doorheen de 
bomen naar beneden via de ziplines. Test je skills 
op het water. Durf jij de vrije val van op 7 meter 
hoogte aan? Niet twijfelen, gewoon meekomen!

 ∙ Donderdag 5 april
 ∙ Van 9 tot 16.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Vertrek en terugkomst met de bus op 

parking GC Colomba, Watersport en 
adventure centrum Limburg in Houthalen

 ∙ € 15

 paasvakantie tieners
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Auteurslezing: Marc de Bel 

Marc de Bel is een jeugdauteur van wie je zeker 
al eens een boek (of tien) hebt gelezen. Zijn 
eerste jeugdboek ontstond vanuit de klas, via 
een vervolgverhaal waarbij hij inspeelde op de 
voorspellingen van zijn leerlingen. Sinds zijn 
debuut in 1987 met ‘Het ei van oom Trotter’ 
publiceerde hij meer dan honderdvijftig boeken. 
En in april ontmoet je hem in de Bib!

 ∙ Zaterdag 7 april 
 ∙ Van 10 tot 12 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ De Bib
 ∙ € 8 per gezinslid
 ∙ uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

A-teens: Plezier hier!

Yo! High five’ke! Vuistje! Guy’kes and girl’kes! 
Relaxen in de comfy zetels, lekkere food prepareren 
in de keuken, ‘ne keer naar buiten sloffen voor 
wat voetbal onder vrienden, een make-up-
verwennamiddag voor de ladies, pranks uithalen 
met de animatoren of wat ronddwalen in de city? 
Je beslist zelf wat je leuk vindt en daarom word je 
deze week getrakteerd op een driedubbele dosis 
fun fun fun! 

 ∙ Maandag 9 - vrijdag 13 april
 ∙ Outdoorklimmen in Avonturenpark Waver 

op donderdag 12 april
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

paasvakantie tieners 
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Week 2: 9/4 > 13/4

Soap 

Fan van ‘Thuis’, ‘Familie’, ‘Mooi en meedogenloos‘ 
of ‘Home and away’? Dan is deze tweedaagse 
zeker iets voor jou! Je verzint je eigen soap. Je 
zoekt naar typische rollen en sprekende situaties 
vol heftige emoties. Je bedenkt een verhaallijn 
met een lach en een traan en maakt de ene na de 
andere aflevering vol spanning en sensatie. Soap, 
maar dan aan de andere kant van het scherm. 

 ∙ Donderdag 12 - vrijdag 13 april
 ∙ Van 9 tot 16 u. 
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Jeugdhuis ‘t Excuus
 ∙ € 36

ZAP: Escape room 

Hersenen? Aanwezig! Strategie? Jup! 
Doorzettingsvermogen? Ook! Alright, dan word 
je vandaag opgesloten in een hutje in het bos. 
Als lokale recherche in de Alpen onderzoek je de 
verdwijning van een groep vrienden die voor het 
laatst gezien werd in de buurt van hun chalet. Het 
is aan jou om uit te vissen wat er met de vrienden 
gebeurd is. Fiks jij dat de vrienden heelhuids 
teruggevonden worden?

 ∙ Dinsdag 10 april
 ∙ Van 12 tot 17 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Vertrek en terugkomst aan het treinstation 

van Kortenberg, Escape room ‘De Gouden 
kooi’ in Mechelen

 ∙ € 8
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Goeiedag, beste speelpleiners! Mijn naam 
is Yann, jullie kennen mij eigenlijk als Yakke 
(hihi). Ik ben 19 jaar en sta ondertussen 2 
jaar op speelplein. Ik ben student en ga 
naar de Katholieke Universiteit Leuven in 
Brussel (raar, maar waar). Ik studeer Office 
management, dat is eigenlijk secretaris 
van de grote bazen. Mijn hobby’s zijn: 
Chiro, feesten (ik kan dansen, zeh), 
zaalvoetbal en uiteraard speelplein. 
Ik ben animator, ik heb intenties om 
hoofdmoni te worden. Op school is mijn 
lievelingsvak geschiedenis (maar niet de 
middeleeuwen). Mijn favoriet gerechtje 
is sushi. Ik heb een hond Bazil (dat is het 
lawaai van ‘t straat) Tip des levens: je bent 
nooit te jong om te spelen!

Monitor in de kijker



zomervakantie



Bib on Tour  

Kom jij al naar de maandelijkse voorleesmomenten 
in de Bib en baal je altijd zo als het stopt in de 
vakantie? Niet getreurd! Dit jaar vind je de 
voorlezers terug op vier locaties in Kortenberg. Op 
4 en 18 juli en op 8 en 22 augustus ben je welkom 
om aan te schuiven voor een leuk verhaal en een 
activiteit. Houd de Facebookpagina van de Bib in 
de gaten voor verdere info!

 ∙ Woensdag 4 en 18 juli en woensdag 8 en 22 
augustus

 ∙ Van 14 tot 15 u.
 ∙ Geboortejaren 2012 tot en met 2014
 ∙ Op locatie (zie Facebookpagina van de Bib)
 ∙ Kosteloos
 ∙ Inschrijven niet nodig

Stage: Max en de toverstenen

Op een rotseiland midden in de zee woont Max 
met zijn vrienden. Max is een dappere rotsmuis die 
op een dag een prachtige fonkelende steen vindt, 
die licht en warmte geeft. Hoe deze vondst het 
leven van de rotsmuizen op het eiland verandert, 
kom je in de loop van deze week te weten. Trek dus 
je stoute schoenen aan en kom mee op avontuur! 
In samenwerking met Panta Rhei vzw.

 ∙ Maandag 23 - vrijdag 27 juli
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
 ∙ Geboortejaren 2012 tot en met 2014
 ∙ Basisschool De Regenboog
 ∙ € 70

Stage: Albert en Leontien 

Albert woont op een boerderij en heeft het daar 
prima naar zijn zin. Zijn voerbak zit elke dag vol, 
er zijn modderpoelen om in te rollebollen en hij 
heeft veel vriendjes. Maar dat verandert als hij 
verliefd wordt op Leontien, een snoezig kipje. 
Opeens heeft hij nergens meer zin in. Wat moet 
een varken doen om de aandacht van een kip te 
trekken?! In samenwerking met Panta Rhei vzw.

 ∙ Maandag 30 juli - vrijdag 3 augustus
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
 ∙ Geboortejaren 2012 tot en met 2014
 ∙ Basisschool De Regenboog
 ∙ € 70

zomervakantie kleuters
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Stage: De geweldige Leonidas

Leonidas vindt het maar een saaie boel: alle 
krokodillen lijken op elkaar. Hij wil zo graag 
bijzonder zijn, anders dan anders en niet gewoon. 
De krokodillentovenaar komt hem te hulp, met 
krokodillenpillen. Als Leonidas die slikt, verandert 
hij in de wonderlijkste krokodil die je ooit gezien 
hebt! Hij verandert van kleur, staat op zijn handen 
en klapwiekt langs de wolken! In samenwerking 
met Panta Rhei vzw.

 ∙ Maandag 6 - vrijdag 10 augustus
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
 ∙ Geboortejaren 2012 tot en met 2014
 ∙ Basisschool De Negensprong
 ∙ € 70

zomervakantie kleuters  
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De Zomer van Vlieg 

Aankomen a.u.b.!
Als je deze zomer de Schat van Vlieg wil vinden, 
zal je je handen goed moeten gebruiken, want 
het thema dit jaar is ‘Voel jij wat ik voel?’. Voel of 
iets zwaar is of eerder licht; is iets zacht of hard 
en welke vorm heeft het? Doe je ogen eens dicht 
en merk op wat je vingers je vertellen. Ook dit 
jaar is er weer een binnen- en een buitenvlieg. 
Benieuwd? Kom naar de Bib, steek je handen uit 
de mouwen en voel je een weg naar de schat!

 ∙ Maandag 2 juli - vrijdag 31 augustus
 ∙ Tijdens de openingsuren van de Bib
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Jeugdafdeling van de Bib
 ∙ Kosteloos
 ∙ Inschrijven niet nodig

Leesbeesten
 
Lees deze zomer (minstens) drie boeken uit de Bib. 
Elk boek verdient een stempel op jouw persoonlijke 
boekenlegger. Dit is meteen ook je ticket voor 
de fotoshoot, want met enkele beestachtige 
attributen wordt een coole foto van jou gemaakt 
en bouw je mee aan de leesbeestenmuur van 
de Bib. Lukt het om de hele Bib vol te hangen? 
Wanneer je een volle boekenlegger hebt, krijg 
je ook een superleuk dierenpotlood. Er zijn vijf 
verschillende kleuren, verzamel ze allemaal!

 ∙ Zaterdag 30 juni - vrijdag 31 augustus
 ∙ Tijdens de openingsuren van de Bib
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Jeugdafdeling van de Bib
 ∙ Kosteloos
 ∙ Inschrijven niet nodig

JULI EN AUGUSTUS (met uitzondering van 11/7 en 15/8)AUGUSTUS Week 6: 6/8 > 10/8



Bib on Tour 

Ben jij al fan van de maandelijkse voorlees-
momenten in de Bib en baal je altijd zo als de Bib 
begint aan haar zomerstop? Niet getreurd! Dit 
jaar vind je de voorlezers terug op vier locaties in 
Kortenberg. Op 4 en 18 juli en op 8 en 22 augustus 
ben je welkom om aan te schuiven voor een leuk 
verhaal en een activiteit. Houd de Facebookpagina 
van de Bib in de gaten voor verdere info!

 ∙ Woensdag 4 en 18 juli en woensdag 8 en 22 
augustus

 ∙ Van 14 tot 15 u.
 ∙ Geboortejaren 2010 tot en met 2012
 ∙ Op locatie (zie Facebookpagina van de Bib)
 ∙ Kosteloos
 ∙ Inschrijven niet nodig

Sportweek I

Krijg je ook nooit genoeg van bewegen, sporten 
en spelen? Dan zit je op de juiste plek tijdens deze  
sportweek. De monitoren maken er elke keer een 
superleuke week van. Elke dag staan er weer leuke 
sporten op het menu. Sommige ken je al, andere 
zijn nieuw en leuk om te ontdekken. Je blijft niet 
enkel in de sporthal, want ook op de atletiekpiste, 
in het bos of het park is het supertof. Zoals elk jaar 
ga je samen zwemmen en op uitstap.

 ∙ Maandag 2 - vrijdag 6 juli
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.  

(opvang ter plaatse van 8.30 tot 16.30 u.)
 ∙ Opvang aan de scoutslokalen Kortenberg: 

7.30 tot 8.30 u. - 16.30 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Sporthal Colomba
 ∙ € 65 

Alles Kids: Zomerkriebels

K3 zong het al: ‘Wat een zomer, de verf loopt 
van de muren. Het kwik is overstuur. Ik voel de 
kriebels in mijn buik. Wat een zomer, het lijkt wel 
40 graden. Ik dans doorheen de straten’. Zet dus 
alle deuren en vensters open, gooi je boekentas in 
de kast, roep je vrienden bij elkaar en zing door 
de straten, want de zomer begint eindelijk! Hoera, 
hoera, hoera! Dat moet gevierd worden!

 ∙ Maandag 2 - vrijdag 6 juli
 ∙ Uitstap naar het Provinciedomein De Halve 

Maan in Diest op donderdag 5 juli 
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

zomervakantie kids
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JULI Week 1: 2/7 > 6/7JULI EN AUGUSTUS (met uitzondering van 11/7 en 15/8)



Grabbelpas: De schat van WoodKid 

Verloren gelopen in het bos? Geen enkel 
probleem. De Woodexperts van WoodKid leren 
je alle kneepjes van het vak om zonder zorgen 
te overleven. Zelf vuur maken en je slaapplaats 
sjorren zijn maar enkele van de vele activiteiten 
die jou te wachten staan. Het ultieme doel is de 
schat van WoodKid te vinden voor de struikrovers 
er mee weg zijn. Wedden dat je ’s avonds niet 
terug naar binnen wil? 

 ∙ Dinsdag 3 juli
 ∙ Van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 8

Knutselkamp: Tekenen

Ben je sterk in schetsen en hou je van figuren 
tekenen? Kom deze week dan je observatietalenten 
mee ontwikkelen. Je leert naar de wereld kijken en 
hoe je deze dingen kan overbrengen op papier. Je 
verdiept je in de menselijke anatomie en maakt 
een heleboel knutselwerkjes rond menselijke 
figuren. Op het einde van de week zal je heel wat 
meer weten over het tekenen en boetseren van 
mensen. In samenwerking met Knutsel Knotsel 
vzw.

 ∙ Maandag 9 - vrijdag 13 juli  
(woensdag 11 juli gesloten)

 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.  
(opvang ter plaatse van 8.30 tot 16.30 u.)

 ∙ Opvang aan de scoutslokalen Kortenberg: 
7.30 tot 8.30 u. - 16.30 tot 17.30 u.

 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ GC Colomba
 ∙ € 72

Alles Kids: Circus Alles Kids

Komt dat zien! Komt dat zien! Echte clowns en 
zotte acrobaten in Circus Alles Kids treden voor 
je op. In volgorde van verschijning tijdens de 
show: de daverende Dino’s, de balancerende 
Beren, de allesoverwinnende Apen en de tamme-
vlooien-temmende Tijgers! En alsof dat nog niet 
voldoende is, brengt de showploeg ook trucjes op 
tonnen, met diabolo’s en jongleerballen. Een hele 
week spektakel!

 ∙ Maandag 9 - vrijdag 13 juli 
(woensdag 11 juli gesloten)

 ∙ Uitstap naar het Provinciedomein 
Puyenbroeck in Wachtebeke op donderdag 
12 juli

 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

zomervakantie kids 
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 JULI Week 1: 2/7 > 6/7 JULI Week 2: 9/7 > 13/7



Grabbelpas: Boerderijdag op Silsomhof 

Steek de handen uit de mouwen en kom boer Raf 
en boerin Ann helpen met het voederen van de 
vele dieren, het opruimen van het stro in de stallen 
en het uitvoeren van de nodige klusjes op de 
boerderij. Natuurlijk heb je tussendoor tijd om te 
genieten van en te spelen met de geiten, kippen, 
koeien en konijntjes. De dag wordt afgesloten met 
allerlei leuke boerderijspelletjes!

 ∙ Donderdag 12 juli
 ∙ Van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 8.30 tot 9 u. - 16 tot 16.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Kijk-doe-speelboerderij ’t Silsomhof, 

Olmenhoekstraat 49, Erps-Kwerps
 ∙ € 8 

Natuurkamp 

Ben jij avontuurlijk? Natuurlijk! Dan is deze stage 
zéker iets voor jou! Deze week staat helemaal 
in het thema van natuur en avontuur. Kampen 
bouwen in het bos, lasershooting, boomklimmen, 
boogschieten,… Het wordt supercool! Slechte 
kleren aan? Check! Stevig ontbijt achter de kiezen? 
Check! Zin in een uitdaging? Check! Klaar om de 
Kortenbergse bossen onveilig te maken? Check, 
check, dubbelcheck! 

 ∙ Maandag 16 - vrijdag 20 juli
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.  

(opvang ter plaatse van 8.30 tot 16.30 u.)
 ∙ Opvang aan de scoutslokalen Kortenberg: 

7.30 tot 8.30 u. - 16.30 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2011
 ∙ Sporthal Colomba
 ∙ € 65

Alles Kids: ‘Speel’eologie 

Deze week zet je alles op het spel! XL en oversized 
spelen, spelen die totaal niet meer in zijn, maar dat 
wel waren toen je mama en papa lang geleden nog 
jong waren. Rustige en hevige spelen, bal-, plein-, 
kringspelen, tochttechnieken, groepsspelen, 
vertrouwensspelen, spelen te land, ter zee en in de 
lucht! Als echte ‘speeleoloog’ duik je deze week in 
de geschiedenis van het spel. 

 ∙ Maandag 16 - vrijdag 20 juli
 ∙ Uitstap naar de mijn van Blégny in Luik op 

donderdag 19 juli
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u. 
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

zomervakantie kids
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JULI Week 3: 16/7 > 20/7JULI Week 2: 9/7 > 13/7



Grabbelpas: Modeontwerper voor één dag

Er hangen misschien enkele kleren in je kast die je 
saai vindt en wil weggooien? Niet doen! Als een 
echte modeontwerper zal je tijdens deze activiteit 
zien hoeveel mooie dingen je hier eigenlijk mee 
kan maken. Knippen, naaien, plakken, verven! 
Versier je oude kleren of verknip ze tot iets totaal 
anders! Alles kan en alles mag! Op het einde mag 
jij je nieuwe creatie showen op de catwalk!

 ∙ Maandag 16 juli
 ∙ Van 9 tot 16 u. 
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2011
 ∙ Aanmelden bij speelpleinwerking Alles Kids 

aan de scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 8

Sportweek II 

Krijg je ook nooit genoeg van bewegen, sporten 
en spelen? Dan zit je op de juiste plek tijdens deze  
sportweek. De monitoren maken er elke keer een 
superleuke week van. Elke dag staan er weer leuke 
sporten op het menu. Sommige ken je al, andere 
zijn nieuw en leuk om te ontdekken. Je blijft niet 
enkel in de sporthal, want ook op de atletiekpiste, 
in het bos of het park is het supertof. Zoals elk jaar 
ga je samen zwemmen en op uitstap.

 ∙ Maandag 23 - vrijdag 27 juli
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.  

(opvang ter plaatse van 8.30 tot 16.30 u.)
 ∙ Opvang aan de scoutslokalen Kortenberg: 

7.30 tot 8.30 u. - 16.30 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Sporthal Colomba
 ∙ € 65

Alles Kids: Feesten als de be(e)sten! 

Wat is er leuker dan het vieren van je verjaardag?! 
Met al die fijne cadeautjes, slingers, confetti en 
feesthoedjes? Of Kerstmis met een mooi versierde 
kerstboom en nog meer fijne cadeautjes? Of 
Pasen met alle lekkere chocolade? Niets leuker 
dan feesten, toch?! Als je ook zo’n feestbeest bent, 
moet je er deze week zeker bij zijn. Elke dag vier 
je met de animatoren feest om een andere reden. 
Supertof!  

 ∙ Maandag 23 - vrijdag 27 juli
 ∙ Uitstap naar het Provinciedomein De 

Nekker in Mechelen op donderdag 26 juli 
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

zomervakantie kids 
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JULI Week 4: 23/7 > 27/7JULI Week 3: 16/7 > 20/7



Grabbelpas: Lasergames

Tactiek? Check! Kruip- en sluipvaardigheden? Ook 
ok! Geen schrik om je vuil te maken? Nee! Prima, 
dan is deze activiteit zeker iets voor jou. Daag je 
vrienden uit voor een spectaculaire laserbattle in 
het bos. Iedereen krijgt zijn eigen laserpistool en 
aan de hand van verschillende tactieken worden 
er meerdere battles uitgevochten. Een dag vol 
spannende actie! Ben jij de laatste overlevende? 

 ∙ Maandag 23 juli
 ∙ Van 9 tot 16 u. 
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Aanmelden bij speelpleinwerking Alles Kids 

aan de scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 8

Alles Kids: Geef acht!

Ongemerkt over moeilijk terrein sluipen, jezelf 
camoufleren om onzichtbaar te zijn, zonder 
moeite over obstakels klimmen en klauteren, je 
eigen tent opzetten en je eigen potje koken? Het 
leven van een soldaat spreekt tot de verbeelding. 
Zet je legerhelm op en trek je camouflagepak aan, 
want deze week word je getraind en gedrild om 
de hoogste rang in het leger te behalen: generaal!

 ∙ Maandag 30 juli - vrijdag 3 augustus
 ∙ Uitstap naar het Blosodomein Hofstade in 

Mechelen op donderdag 2 augustus 
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

Grabbelpas: Street-art: stencil art en 
graffiti 

Een witte, saaie, oerlelijke achtergrond. Jij als 
kunstenaar weet onmiddellijk wat je op papier zou 
zetten. Je denkt nog even na over de tekst, vormen 
en kleuren, neemt vervolgens je spuitbussen 
en gaat aan de slag om je mooiste kunstwerk 
allertijden neer te zetten. Herken je jezelf in deze 
omschrijving? Briljant, want deze graffiti-activiteit 
draait volledig om kunst en creativiteit. Graffiti 
rocks!

 ∙ Maandag 30 juli
 ∙ Van 9 tot 16 u. 
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2008
 ∙ Aanmelden bij speelpleinwerking Alles Kids 

aan de scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 8

zomervakantie kids
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JULI Week 4: 23/7 > 27/7 AUGUSTUS Week 5: 30/7 > 3/8



Kunstenweek

Tijdens de kunstenweek waag je je aan 
verschillende kunstdisciplines. Je ontpopt je tot 
regisseur van je eigen filmpje, tekenaar van een 
grappige strip, muzikant van een nieuw nummer 
in de hitlijsten of acrobaat in een echte circusact. 
Deze week staan er verschillende kunstvormen op 
het programma. Zo weet je op het einde van deze 
week zeker wat jouw supertalent is! 

 ∙ Maandag 30 juli - vrijdag 3 augustus
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.  

(opvang ter plaatse van 8.30 tot 16.30 u.)
 ∙ Opvang aan de scoutslokalen Kortenberg: 

7.30 tot 8.30 u. - 16.30 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2011
 ∙ GC Colomba
 ∙ € 90

Musicalstage 

Wat borrelt er daar in je buik? Musicalkriebels? 
Slechts één remedie om deze te laten verdwijnen: 
meedoen aan de musicalstage! Na een week van 
dansen, zingen en acteren bereiken de kriebels 
hun hoogtepunt vlak voor het toonmoment voor 
vrienden en familie. Daarna gaan ze weer even 
liggen. Maar weet alvast… eens je meedoet aan 
deze stage komen de kriebels ieder jaar terug! 
Niks aan te doen!

 ∙ Maandag 6 - vrijdag 10 augustus
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.  

(opvang ter plaatse van 8.30 tot 16.30 u.)
 ∙ Opvang aan de scoutslokalen Kortenberg: 

7.30 tot 8.30 u. - 16.30 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2010 
 ∙ GC Colomba
 ∙ € 90 

Alles Kids: Asterix, Obelix en de dappere 
Alles Kidsiërs 

De Galliërs of dappere Kelten met hun woeste 
baarden, lange kleding, stevige schilden en 
dierenpelsen over de buik. Speciaal en boeiend 
volkje. Ze verdedigden hun lemen huisjes tegen 
de norse Romeinen en brouwden zelfs een 
toverdrank om hun vijanden te snel af te zijn. 
Ook op speelplein Alles Kids zijn er deze week 
enkele dappere Galliërs aangespoeld. Kom hun 
wereld ontdekken! Ten aanval!

 ∙ Maandag 6 - vrijdag 10 augustus
 ∙ Uitstap naar het Provinciedomein Huizingen 

op donderdag 9 augustus  
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

zomervakantie kids 
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AUGUSTUS Week 5: 30/7 > 3/8 AUGUSTUS Week 6: 6/8 > 10/8



Grabbelpas: Skateboarding

Heb je nog nooit op een skateboard gestaan of 
ben je net een ervaren boarder die gezwind de 
moeilijkste obstakels overwint? Vandaag maakt 
het niet uit, want er staan ervaren lesgevers voor 
je klaar die je helemaal van nul begeleiden of die 
je net enkele extra tricks aanleren. Bescherming 
aantrekken, een skateboard onder de arm nemen 
en je bent klaar voor deze spannende en actieve 
dag!

 ∙ Maandag 6 augustus
 ∙ Van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Aanmelden bij speelpleinwerking Alles Kids 

aan de scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 8 

Alles Kids: Reisbureau Alles Kids

De zon zien ondergaan in Cusco, de tango 
dansen in Buenos Aires, de blues van Memphis 
tot in New Orleans. Een zonsopgang in Afrika, de 
capoeira dansen in Bahia of met een zeilboot naar 
Paaseiland en met een vliegtuig landen op het 
strand. Onze wondere wereld, betoverend mooi! 
Kom deze week naar het speelplein en beslis via 
Reisbureau Alles Kids welke landen je allemaal een 
bezoekje brengt. 

 ∙ Maandag 13 - vrijdag 17 augustus 
(woensdag 15 augustus gesloten)

 ∙ Uitstap naar het Provinciedomein Kessel-Lo 
op donderdag 16 augustus 

 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

Grabbelpas: Ravotten in speelbos ‘t 
Vossenhol  

Kokkerellen, sporten en ravotten in het bos? 
Perfecte combo! Vandaag trek je er met de fiets 
op uit! Eerst maak je je eigen lekkere, uitgebreide 
picknick en nadien spring je op je stalen ros 
en vertrek je naar het speelbos ‘t Vossenhol in 
Bertem. Na het verorberen van je zelfgemaakte 
middagmaal is er alleen nog maar tijd om te 
spelen, spelen en nog eens spelen! 

 ∙ Maandag 13 augustus
 ∙ Van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2011
 ∙ Aanmelden bij speelpleinwerking Alles Kids 

aan de scoutslokalen Kortenberg
 ∙ Fiets zelf te voorzien
 ∙ € 8

zomervakantie kids
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AUGUSTUS Week 6: 6/8 > 10/8 AUGUSTUS Week 7: 13/8 > 17/8



Knutselkamp: Kleuren 

Hou je van kleuren? Kom deze week dan alles 
over kleuren te weten. Je observeert hoe je zelf 
kleuren uit de natuur kan gebruiken op je blad. Je 
bekijkt de verschillende kleureffecten en ontdekt 
wat optische illusies zijn. Je maakt kleurrijke 
knutselwerkjes in onder andere klei, hout en garen. 
Op het einde van de week ken je een heleboel 
nieuwe termen en hou je je eigen tentoonstelling. 
In samenwerking met Knutsel Knotsel vzw.

 ∙ Maandag 13 - vrijdag 17 augustus 
(woensdag 15 augustus gesloten)

 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.  
(opvang ter plaatse van 8.30 tot 16.30 u.)

 ∙ Opvang aan de scoutslokalen Kortenberg: 
7.30 tot 8.30 u. - 16.30 tot 17.30 u.

 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2011
 ∙ GC Colomba
 ∙ € 72

Sportweek III

Krijg je ook nooit genoeg van bewegen, sporten 
en spelen? Dan zit je op de juiste plek tijdens deze  
sportweek. De monitoren maken er elke keer een 
superleuke week van. Elke dag staan er weer leuke 
sporten op het menu. Sommige ken je al, andere 
zijn nieuw en leuk om te ontdekken. Je blijft niet 
enkel in de sporthal, want ook op de atletiekpiste, 
in het bos of het park is het supertof. Zoals elk jaar 
ga je samen zwemmen en op uitstap.

 ∙ Maandag 20 - vrijdag 24 augustus
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.  

(opvang ter plaatse van 8.30 tot 16.30 u.)
 ∙ Opvang aan de scoutslokalen Kortenberg: 

7.30 tot 8.30 u. - 16.30 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Sporthal Colomba
 ∙ € 65 

Alles Kids: Puur natuur 

Ook zo nieuwsgierig naar wat er allemaal in de 
natuur of onder de grond te beleven is? Deze week 
ontdek je de wereld van de Kortenbergse fauna 
en flora. Je maakt via een workshop van WoodKid 
van nabij kennis met het bos, de planten die je de 
beste beschutting geven tijdens het sluipspel en 
de takken waarmee je de stevigste kampen kan 
bouwen. De natuur zal geen geheimen meer voor 
je hebben

 ∙ Maandag 20 - vrijdag 24 augustus
 ∙ Workshops WoodKid op speelplein op 

woensdag 22 en donderdag 23 augustus 
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

zomervakantie kids 
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AUGUSTUS Week 7: 13/8 > 17/8 AUGUSTUS Week 8: 20/8 > 24/8



Grabbelpas: Robots en hovercrafts maken

Heb je er altijd al van gedroomd om een robot te 
maken die echt kan stappen en bewegen? Waarbij 
je het mechanisme van de robot eigenhandig 
in elkaar kan steken en je je robot nadien kan 
versieren zoals jij het wil? Of ben je eerder fan 
van een zelfgemaakte hovercraft waarmee je 
spectaculair over land en water kan zweven? 
Vandaag maak je beide voorwerpen en haal je de 
beste technieker in jezelf naar boven.

 ∙ Maandag 20 augustus
 ∙ Van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Aanmelden bij speelpleinwerking Alles Kids 

aan de scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 8

23

ZAPfest

Klaar om je dansbeentjes onder het stof vandaan 
te halen? Kom dan het einde van de examens en 
de start van de zomer mee vieren op de vierde 
editie van ZAPfest! Optredens, workshops, dj’s, 
animaties, lekkere hapjes en drankjes staan op jou 
te wachten! Neem al je coole vrienden mee, dress 
to impress en kom YOLO-style mee een feestje 
bouwen! De beats en de ambiance wachten op 
jou! Be there or be square! 

 ∙ Woensdag 27 juni
 ∙ Van 19 tot 23 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Skateterrein aan de scoutslokalen 

Kortenberg
 ∙ Kosteloos - hapjes en drankjes aan 

democratische prijzen

AUGUSTUS Week 8: 20/8 > 24/8

Knutselkamp: 3D

Knutsel je graag? Fijn zo! Tijdens deze driedaagse 
maak je allerlei driedimensionale werkjes. Je 
werkt met onder andere klei, hout en garen. Je 
fantaseert erop los en bouwt de gekste abstracte 
objecten. Hoe ga je te werk? Wel, je laat je 
inspireren door andere kunstenaars! Je observeert 
hun werk en gaat hiermee aan de slag. Op het 
einde van de week hou je je eigen tentoonstelling! 
In samenwerking met Knutsel Knotsel vzw.

 ∙ Maandag 27 - woensdag 29 augustus
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.  

(opvang ter plaatse van 8.30 tot 16.30 u.)
 ∙ Opvang aan de scoutslokalen Kortenberg: 

7.30 tot 8.30 u. - 16.30 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2011
 ∙ GC Colomba
 ∙ € 54

AUGUSTUS Week 9: 27/8 > 31/8



Alles Kids: Aye Captain! Land in zicht!

Trek je houten been aan, plof je glazen oog in, zet 
je ooglapje recht en klim helemaal tot boven in 
het kraaiennest. Is er al land in zicht? Een grote 
schatkist gevuld met blinkend goud? Aaaargh 
Captain, a pirate’s life for me! Scheep je in op het 
speelpleinpiratenschip en zorg ervoor dat je niet 
in het water belandt. Als zomerafsluiter voert het 
schip je naar de Belgische kust. Aye aye, matey!

 ∙ Maandag 27 - vrijdag 31 augustus
 ∙ Uitstap naar de zee op vrijdag 31 augustus 
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

Grabbelpas: Uitstap naar zee  
(samen met speelpleinwerking Alles Kids)

Het einde van een schitterende vakantie 
vieren en nog eens volledig uitwaaien aan zee 
net voor de school terug start? Dat kan! Kom 
vandaag mee op uitstap naar zee. Je kan er 
zwemmen, pootje baden, zandkastelen bouwen, 
zandtaartjes bakken en allerlei leuke spelletjes 
spelen. Een ideale dag om de zomer in stijl uit 
te wuiven. Deze uitstap gebeurt samen met 
speelpleinwerking Alles Kids.

 ∙ Vrijdag 31 augustus
 ∙ Van 9 tot 17 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2012
 ∙ Aanmelden bij speelpleinwerking Alles Kids 

aan de scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 8 

zomervakantie kids 
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AUGUSTUS Week 9: 27/8 > 31/8

Wildfulness

Wildfulness geeft een training die je leert om 
‘opmerkzaam te zijn, gewaar te zijn van je ervaring 
en beleving op het moment zelf’. Kinderen gaan 
gebukt onder de stress van de maatschappij. 
Wildfulness helpt je kind opgewassen te zijn tegen 
het toenemende perfectionisme en de stijgende 
veeleisendheid. Het helpt je kind om te verstillen 
en tot rust te komen, maar ook om zich meer 
bewust te zijn van de keuzes die het maakt. 

 ∙ Donderdag 30 augustus 
 ∙ Van 13 tot 15 u. 
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2011
 ∙ De Bib
 ∙ uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
 ∙ € 5 per gezinslid
 ∙ Kinderen dienen vergezeld te zijn van een 

volwassene



Sportweek I 

Vakantie? Check! Genoeg van luieren in de zetel? 
Ja! Goesting in actie? Zeker! Spring in je sportkleren 
en kom je uitleven tjidens deze sportweek. 
De monitoren zorgen voor een gevarieerd 
programma met coole opdrachten in het bos of 
park. Zwemmen of een waterballonnengevecht 
om af te koelen en een uitstap horen er ook 
bij. Het wordt een superleuke week vol actie en 
plezier, hopelijk samen met jou!

 ∙ Maandag 2 - vrijdag 6 juli
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.  

(opvang ter plaatse van 8.30 tot 16.30 u.)
 ∙ Opvang aan de scoutslokalen Kortenberg: 

7.30 tot 8.30 u. - 16.30 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Sporthal Colomba
 ∙ € 65

A-teens: Zomerkriebels

Ein-de-lijk! De muffe schoolboeken kunnen diep in 
de kast gezwierd worden, de leerkrachten kunnen 
hun taken en toetsen op hun buik schrijven en die 
pennenzak wordt twee maanden met geen vinger 
aangeraakt. De zomer is er! Tijd voor alleen maar 
fun, actie, spektakel en sensatie! Rep jezelf en je 
strakke body naar het speelplein, want de zomer 
wordt er feestelijk ingezet! Hoera! Hoezee!

 ∙ Maandag 2 - vrijdag 6 juli
 ∙ Uitstap naar het Provinciedomein De Halve 

Maan in Diest op donderdag 5 juli
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

ZAP: Watersportdag

Altijd al eens willen wakeboarden of waterskiën? 
Dit is een unieke kans! Een ingenieus kabelsysteem 
zorgt voor een fantastische beleving. Leer 
wakeboarden of waterskiën in sneltempo want 
met de nodige tips sta je voor je het weet op het 
water. Op het strand kan je bekomen in een chille 
beachsfeer, maar ook daar krijg je enkele leuke 
activiteiten voorgeschoteld.

 ∙ Dinsdag 3 juli
 ∙ Van 8.30 tot 16.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Vertrek en terugkomst met de bus op 

parking GC Colomba, Goodlife cablepark 
Hoogstraten

 ∙ € 15

zomervakantie tieners
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JULI Week 1: 2/7 > 6/7



A-teens: Circus Alles Kids

Een showke hier, een showke daar en klaar! Zoek 
je schtijle dansmoves bij elkaar en pimp jezelf 
tot de mooiste koorddanseres of de stoerste 
leeuwentemmer evah! Deze week steel jij de show 
en geef je het beste van jezelf in Circus Alles Kids! 
Waka waka en vetstrak, jie! Ultracoole tricks met 
de jongleerballen en razendsnelle trips met het 
skateboard. Komt dat zien! Komt dat zien!

 ∙ Maandag 9 - vrijdag 13 juli 
(woensdag 11 juli gesloten)

 ∙ Uitstap naar het Provinciedomein 
Puyenbroeck in Wachtebeke op donderdag 
12 juli

 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

ZAP: Paintball

Ready for some action?! Gewapend met een 
paintballgun en paints ga je onder begeleiding 
van een marshall het strijdveld in. Je start met een 
briefing en wat gewenning aan het paintballgun. 
Je leert eerst schieten op doelen, daarna speel 
je tegen elkaar verschillende scenario’s: sluipen, 
ontwijken, verstoppen, goed mikken, teamgeest, 
koelbloedig blijven… Het komt allemaal aan bod. 
Crazy shizzle!

 ∙ Dinsdag 10 juli
 ∙ Van 13 tot 17 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Vertrek en terugkomst met de bus op 

parking GC Colomba, Europaintball in 
Waver

 ∙ € 15

A-teens: ‘Speel’eologie 

Balspelen, kringspelen, pleinspelen, volksspelen, 
gezelschapsspelen en bosspelen? How how, zie 
je eruit alsof je nog een kleutertje bent? No way, 
José! Zoals het een echte tiener betaamt, zegt 
spelen je helemaal niets (meer). Toch word je deze 
week ondergedompeld in de geschiedenis van 
het spel. Wie weet hou je met de tieners wel een 
echte Mario Kart-battle tijdens een namiddagje 
gamen?!

 ∙ Maandag 16 - vrijdag 20 juli
 ∙ Uitstap naar de mijn van Blégny in Luik op 

donderdag 19 juli 
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

zomervakantie tieners 
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JULI Week 3: 16/7 > 20/7JULI Week 2: 9/7 > 13/7



ZAP: Touwenparcours

Lef? Check! Geen broekschijter? Dubbel check! 
Zin in een sportief avontuur? Triple check! Het 
perfecte plaatje om je vandaag van je meest 
avontuurlijke kant te laten zien op enkele van de 
elf hoogtouwenparcours in het avonturenpark 
in Waver. Een hele dag klimmen en klauteren 
doorheen de bomen en bengelen op enkele 
meters van de grond! Acrobatische stunts en 
adrenaline verzekerd!

 ∙ Dinsdag 17 juli
 ∙ Van 9.30 tot 17 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Vertrek en terugkomst met de bus op 

parking GC Colomba, Avonturenpark Waver
 ∙ € 8

Sportweek II

Vakantie? Check! Genoeg van luieren in de zetel? 
Ja! Goesting in actie? Zeker! Spring in je sportkleren 
en kom je uitleven tijdens deze sportweek. 
De monitoren zorgen voor een gevarieerd 
programma met coole opdrachten in het bos of 
park. Zwemmen of een waterballonnengevecht 
om af te koelen en een uitstap horen er ook 
bij. Het wordt een superleuke week vol actie en 
plezier, hopelijk samen met jou!

 ∙ Maandag 23 - vrijdag 27 juli
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.  

(opvang ter plaatse van 8.30 tot 16.30 u.)
 ∙ Opvang aan de scoutslokalen Kortenberg: 

7.30 tot 8.30 u. - 16.30 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Sporthal Colomba
 ∙ € 65 

A-teens: Feesten als de be(e)sten!

The Black Eyed Peas zongen het alvast luidkeels in 
koor: ‘Party every day, p-p-p-party every day’! En 
dat staat deze week dan ook op de planning. Elke 
dag staat er een ander feest centraal. Jarig, maar 
toch eigenlijk niet? Kerstmis, maar toch eigenlijk 
nog veel te vroeg? Pasen, maar toch eigenlijk geen 
zin in chocolade? Get yourself together; deze week 
feest je als de be(e)ste(n)! Whoop whoop!

 ∙ Maandag 23 - vrijdag 27 april
 ∙ Uitstap naar het Provinciedomein De 

Nekker in Mechelen op donderdag 26 juli 
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

zomervakantie tieners
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JULI Week 4: 23/7 > 27/7JULI Week 3: 16/7 > 20/7



ZAP: Initiatie Parkour 

Haal die vetstrakke moves en springskills maar 
boven, want vandaag spring je over alles wat je 
tegenkomt! Pro’s leren je springen van, naar en 
over muren, klimmen, slingeren, rollen, spinnen… 
Alles wat je nodig hebt om tegen muren omhoog 
te lopen en op paaltjes te lopen. Je zal dus het 
gevoel hebben dat je in de lucht kan bengelen 
zonder neer te storten. Gooi die spieren los en 
vrees geen hoogtes! 

 ∙ Dinsdag 24 juli
 ∙ Van 13 tot 17 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Vertrek en terugkomst aan bushalte 

Kortenberg, Craenenplein, initiatie in 
centrum Leuven

 ∙ € 8

A-teens: Geef acht!

Groen-bruine kostuumpjes, groene helmen die 
vijand-misleidend versierd zijn met takken en 
struiken, een belachelijk zware rugzak dragen, 
onnoemelijk zware fysieke proeven doorstaan en 
gezwind over hoge obstakels springen? Jep, dat is 
het leven van een doorgewinterde soldaat. Al dan 
niet iets voor jou? Deze week worden je legerskills 
uitgebreid getest. Kom dus zeker af… als je nog 
durft?! #kicken!

 ∙ Maandag 30 juli - vrijdag 3 augustus
 ∙ Uitstap naar het Blosodomein Hofstade in 

Mechelen op donderdag 2 augustus
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

ZAP: Graffiti en stencil art

Owjoo! Hoe nice! Je eigen designs in het groot! 
Hoe fabulous is da, begot?! Je ontwerpt eerst 
zelf een sjabloon en brengt deze nadien met 
graffiti over op de meest diverse ondergronden: 
een kaal stuk muur, plastic, maar evengoed op 
oude stoelen, vuilnisbakken, fietsen, … Vandaag 
leer je van een professionele kunstenaar de 
kneepjes van de graffitikunst. #schtijlmake #yolo 
#mijnontwerpFTW

 ∙ Dinsdag 31 juli
 ∙ Van 13 tot 16 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ GC Colomba
 ∙ € 8

zomervakantie tieners 
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AUGUSTUS Week 5: 30/7 > 3/8JULI Week 4: 23/7 > 27/7



Tienersportkamp

Ready, set, go! Tussen al die vakanties door is het 
tijd om je lichaam nog eens wakker te schudden. 
De monitor zorgt opnieuw voor leuke sportsessies 
in en rond de sporthal. Maar je zoekt ook andere 
sporthotspots op waar je nieuwe sporten kan 
ontdekken. Zin in een weekje sporten out of the 
box? Dan is dit sportkamp the place to be! 

 ∙ Maandag 6 - vrijdag 10 augustus
 ∙ Iedere werkdag, uren zijn afhankelijk van de 

dagactiviteit (tussen 8 en 18 u.)
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Sporthal Colomba
 ∙ € 80

Musicalstage 

Doe je al jarenlang mee aan de musicalstage en 
heb je nog lang geen zin om ermee te stoppen?! 
Dan is er goed nieuws, want ook voor tieners is er 
plaats op de musicalstage. Je jarenlange ervaring 
met zingen, acteren en dansen zal zeker van pas 
komen, want van deze oudste groep wordt nét 
iets meer verwacht. Nog nooit meegedaan, maar 
wel veel goesting? Kom er gewoon gezellig bij!

 ∙ Maandag 6 - vrijdag 10 augustus
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.  

(opvang ter plaatse van 8.30 tot 16.30 u.)
 ∙ Opvang aan de scoutslokalen Kortenberg: 

7.30 tot 8.30 u. - 16.30 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2000 tot en met 2005
 ∙ GC Colomba
 ∙ € 90 

A-teens: Asterix, Obelix en de dappere 
Alles Kidsiërs 

#rareventen #baardensaywhut? #Galliërsftw! 
#Druïdenhuh? Mannen met baarden, hoornige 
helmen en dierenpelskes zijn zo uncool! Maar 
de dappere Galliërs nodigen jou uit in hun strijd 
tegen de Romeinen. Laat uwen baard groeien, 
trek een dierenpelske over uwen buik, sla nog 
een everzwijn achterover en kom als gevierde 
overwinnaar uit de bus. Wijle weg naar het oude 
Keltische leven! Hoppa!

 ∙ Maandag 6 - vrijdag 10 augustus
 ∙ Uitstap naar het Provinciedomein Huizingen 

op donderdag 9 augustus  
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

zomervakantie tieners
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AUGUSTUS Week 6: 6/8 > 10/8



ZAP: Speleologie en kajak 

Boyzz & gurlzz! Zet je schrap voor een dag vol 
avontuur, adrenaline en actie! Met stoere outfits 
daal je neder in de grotten en spelonken van 
Durbuy. Je kruipt en sluipt, maakt je ondertussen 
wat vuil en probeert het licht van de aarde terug 
te vinden. Als je dat overleeft, spring je in je kajak 
en dobber je chilliewillie op de Ourthe. Vollenbak 
kicken vandaag! 

 ∙ Dinsdag 7 augustus
 ∙ Van 8.30 tot 19 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Vertrek en terugkomst met de bus op 

parking GC Colomba, La Petite Merveille in 
Durbuy

 ∙ € 8

A-teens: Reisbureau Alles Kids 

Wicked! Yolo! Nice! Dees week ga je helemaal loco 
en hype je alle continenten van de wereld. Pizza 
vreten in so-called Rome of kaasschotelke doen 
in Parijs? Dees week kies jij welke landen jouw 
body mogen verwelkomen. Na al dat reizen, tijd 
om te rusten, dus op donderdag demonstreer je 
een sterkstaaltje van je ‘hangkwaliteiten’ aan het 
zwembad in het provinciaal domein van Kessel-Lo. 
Wazzzuuup!

 ∙ Maandag 13 - vrijdag 17 augustus 
(woensdag 15 augustus gesloten)

 ∙ Uitstap naar het Provinciedomein Kessel-Lo 
op donderdag 16 augustus

 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

ZAP: Aqualibi 

Ready voor een 140 meter lange duikvlucht in 
een rubberen band? Een vrije val van 45o, op 7,5 
meter hoogte en met een snelheid van 50 km/u.? 
Een nu eens kabbelend rustige, dan weer plots 
megaheftige wildwaterrivier? 100% extreme fun? 
Op de golven deinen? En ook eens chillen in de 
jacuzzi? No prob! Gooi je zwemgerief bij elkaar en 
ga helemaal kopje onder in Aqualibi!

 ∙ Dinsdag 14 augustus
 ∙ Van 10 tot 18 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Vertrek en terugkomst aan het treinstation 

van Kortenberg
 ∙ € 8

zomervakantie tieners 
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AUGUSTUS Week 7: 13/8 > 17/8AUGUSTUS Week 6: 6/8 > 10/8



Sportweek III

Vakantie? Check! Genoeg van luieren in de zetel? 
Ja! Goesting in actie? Zeker! Spring in je sportkleren 
en kom je uitleven tijdens deze sportweek. 
De monitoren zorgen voor een gevarieerd 
programma met coole opdrachten in het bos of 
park. Zwemmen of een waterballonnengevecht 
om af te koelen en een uitstap horen er ook 
bij. Het wordt een superleuke week vol actie en 
plezier, hopelijk samen met jou!

 ∙ Maandag 20 - vrijdag 24 augustus
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.  

(opvang ter plaatse van 8.30 tot 16.30 u.)
 ∙ Opvang aan de scoutslokalen Kortenberg: 

7.30 tot 8.30 u. - 16.30 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Sporthal Colomba
 ∙ € 65

A-teens: Puur natuur

De holbewoners deden het. Verschillende 
Afrikaanse stammen doen het nog steeds. 
Schipbreukelingen hebben vaak geen andere 
keuze. En groene jongens kiezen er bewust voor. 
Een leven in de pure natuur met enkel de dieren 
en planten om je heen. Je wordt deze week 
helemaal zen in het bos, maar zal toch je beste 
survivalskills moeten bovenhalen in de workshop 
van de bosjesmannen van WoodKid.  

 ∙ Maandag 20 - vrijdag 24 augustus
 ∙ Workshops WoodKid op speelplein op 

woensdag 22 en donderdag 23 augustus
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

ZAP: Walibi 

Sjezen op rollercoasters, duizelig worden in de 
Vampire, de zwaartekracht tarten op de Dalton 
Terror, Egyptische gevaren neerschieten in de 
‘Challenge of Tutankhamon’, hopen dat je niet 
nat wordt in de Radja River of de gloednieuwe 
Pulsar? Of gewoon de ziel uit je lijf schreeuwen op 
allerlei attracties? Jep… dan is Walibi je op het lijf 
geschreven! Treineke op voor een vetstrakke dag!

 ∙ Dinsdag 21 augustus
 ∙ Van 9 tot 19.15 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Vertrek en terugkomst aan het treinstation 

van Kortenberg
 ∙ € 8

zomervakantie tieners
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AUGUSTUS Week 8: 20/8 > 24/8



A-teens: Aye Captain! Land in zicht!

Captain Jack Sparrow ging jou al voor in het 
ontdekken van prachtige hagelwitte stranden en 
oase-achtige eilanden. Nu is het aan jou, matey! 
Hijs die piratenvlag de hoogte in, zoek je houten 
been, je gouden tanden en schiet nog snel een 
gaatje in je oor voor die piratenoorbel. Je zeilt het 
piratenleven tegemoet en kunt na een lange tocht 
uitgebreid chillen aan de Belgische kust. Aargh, 
Captain! 

 ∙ Maandag 27 - vrijdag 31 augustus
 ∙ Uitstap naar de zee op vrijdag 31 augustus
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Scoutslokalen Kortenberg
 ∙ € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, 

€ 28 week

ZAP: Bergfiets en kajak

Je eindigt de ZAP-zomer in stijl! Vandaag rijd je 
namelijk naar de indrukwekkende Maasvallei. In 
de voormiddag fietsen we met de mountainbike 
over bergen en dalen. Na heuvelachtig terrein te 
hebben overwonnen, zoef je naar beneden om in 
de namiddag de Lesse te bedwingen in een kajak.

 ∙ Woensdag 29 augustus
 ∙ Van 8 tot 19 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2005
 ∙ Vertrek en terugkomst met de bus op 

parking GC Colomba
 ∙ € 15

zomervakantie tieners 
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AUGUSTUS Week 9: 27/8> 31/8

Hoi, ik ben 17 jaar en sta sinds vorige 
zomer op het speelplein in Kortenberg 
en deze zomer mag je me zeker 
opnieuw verwachten. Mijn hobby’s zijn 
mountainbike en scouts. Als ik niets te 
doen heb, ga ik ook al eens lopen. Ik zit 
momenteel in het zesde middelbaar op 
het Heilig-Hartcollege in Tervuren, waar 
ik een wetenschapsrichting studeer. 
Op zaterdagen kan je me vinden in een 
supermarkt in de buurt, waar ik werk als 
jobstudent. Ik kijk er al naar uit jullie deze 
zomer terug te zien!

Seppe M.

Monitor in de kijker



STEKELBEES

Spelen, knutselen, verkleden en dromen. Naast 
het ‘vrij’ spelen zijn er elke dag activiteiten 
voorzien. Alle ingeschreven schoolgaande kleuters 
zijn welkom na reservatie. Een enthousiast team 
van kinderbegeleid(st)ers is het hele jaar bezig 
met het uitwerken van bruisende themaweken. 
Samen met een aantal energieke jobstudenten 
zorgt Stekelbees voor een sfeervolle vakantie!

 ∙ Paasvakantie: dinsdag 3 - vrijdag 13 april
 ∙ Zomervakantie: maandag 2 juli - donderdag 

30 augustus
 ∙ Iedere werkdag van 7 tot 18.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2012 tot en met 2015
 ∙ Locatie 1: BS De Negensprong: 

Annonciadenstraat 1A, Everberg
 ∙ Locatie 2: BS De Regenboog: Kloosterstraat 

10, Kortenberg
 ∙ € 14,14 hele dag, € 7,08 halve dag 
 ∙ admibokortenberg@

landelijkekinderopvang.be of 02 751 43 22

KINDERCLUB OCTOPUS

De door Kind & Gezin erkende kinderclub 
Octopus heeft gezellige, huiselijke leefgroepen. 
De kinderclub beschikt over sportterreinen en een 
grote tuin. Voor de binnen- en buitenactiviteiten is 
er een ruim aanbod aan spel- en knutselmateriaal 
beschikbaar. De kinderen van kinderclub Octopus 
zijn opgesplitst in leefgroepen volgens leeftijd.
tium

 ∙ Paasvakantie: dinsdag 3 - vrijdag 6 april
 ∙ Zomervakantie: maandag 2 - vrijdag 27 juli
 ∙ Iedere werkdag van 7 tot 18 u.
 ∙ Geboortejaren 2006 tot en met 2014
 ∙ Kinderclub Octopus, BS Hertog Jan, 

Kerkhoflaan 28, 3070 Kortenberg
 ∙ vzw.hertogjan@rago.be of 02 757 00 05

KIDS-O-FIJNTJE

Kids-o-fijntje organiseert in de vakantie dolle 
weken vol spelplezier. Elke voormiddag wordt 
erop los gesport en gespeeld in de turnzaal van 
basisschool De Klimop. In de namiddag is er tijd 
om te knutselen. Kids-o-fijntje richt zich niet 
enkel op kleuters, ook kinderen van de lagere 
school zijn welkom om enkele sporten te leren 
kennen.

 ∙ Paasvakantie: dinsdag 3 - donderdag 5 
april: ‘Lentemove’

 ∙ Zomervakantie 1: maandag 2 - vrijdag 6 juli: 
‘Omnisport’ 

 ∙ Zomervakantie 2: maandag 2 - vrijdag 6 juli: 
‘Superhelden’

 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 8.30 tot 9 u. - 16 tot 16.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2008 tot en met 2013
 ∙ Turnzaal basisschool De Klimop, 

Kwerpsebaan 251, 3071 Erps-Kwerps
 ∙ € 100 
 ∙ kidsofijntje@gmail.com of 0488 16 99 98

Externe partners
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STERKO

Traditiegetrouw organiseert Volley Sterko 
Kortenberg tijdens de zomervakantie volleybal-
stages in samenwerking met de gemeente 
Kortenberg en Sporta. Deze stages, voor zowel 
beginners als gevorderden, worden omkaderd 
door gekwalificeerde monitoren, trainers en 
ervaren spelers van de seniorenploegen. Er worden 
maximaal 32 inschrijvingen per stage aanvaard.

 ∙ Zomervakantie 1: maandag 9 - vrijdag 13 
juli

 ∙ Zomervakantie 2: maandag 13 - vrijdag 17 
augustus

 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 17 u.
 ∙ Opvang 8.30 tot 9 u. - 17 tot 17.30 u.
 ∙ Geboortejaren 2001 tot en met 2008
 ∙ Sporthal Colomba
 ∙ € 100 voor leden, € 150 voor niet-leden, 

€ 10 korting indien er voor beide stages 
wordt ingeschreven, € 15 korting voor 
Sporta-leden

 ∙ stages@sterko.be of 0485 13 13 77

Kortenberg Young Devils

Kortenberg Young Devils heeft als missie: het 
basketbal promoten in Kortenberg en omstreken. 
Ze bieden daarom een basketstage aan gedurende 
de eerste week van de paasvakantie. De stage is 
toegankelijk voor jongens en meisjes van 6 tot 16 
jaar. De basketbalstage vindt plaats in de sporthal 
van Erps-Kwerps.

 ∙ Paasvakantie: dinsdag 3 - vrijdag 6 april
 ∙ Zomervakantie: maandag 2 - vrijdag 6 juli
 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Opvang 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
 ∙ Geboortejaren 2011 tot en met 2002
 ∙ € 85 (leden KYD), € 100 (niet leden KYD)

Externe partners
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Hey, mijn naam is Morgane en ik ben 20 
jaar. Ik studeer in Brussel en zit in mijn 
laatste jaar van mijn  bachelor toerisme en 
recreatiemanagement. Ik sta nu al 3 jaar 
elke zomer als animator en hoofdanimator 
op het speelplein! Ik speel graag toneel, 
maar ik steek het allerliefst grote spelen in 
elkaar!

Monitor in de kijker



TC SMASHING

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert TC Smashing 
in de zomer tennisstages voor de jeugd. Ook dit 
jaar zal TC Smashing twee weken stage geven. Bij 
goed weer organiseert Tom Verbelen deze stage 
op de buitenterreinen in de Vissegatstraat 5-7 in 
Erps-Kwerps. In geval van slecht weer wijkt TC 
Smashing uit naar de sporthal van Erps-Kwerps. 
Gelieve in te schrijven voor 15 mei 2018 bij Connie 
Gillis (gillis.c@pg.com). Indien het maximum 
aantal bereikt is, zullen de inschrijvingen worden 
afgesloten.

 ∙ Zomervakantie 1: maandag  9 - vrijdag 13 
juli

 ∙ Zomervakantie 2: maandag 13 - vrijdag 17 
augustus

 ∙ Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
 ∙ Geboortejaren 2003 tot en met 2011
 ∙ € 150
 ∙ gillis.c@pg.com 

TC LELIEHOF

TC Leliehof-Silsombos organiseert tijdens de 
zomervakantie tennisstages voor kinderen tot 
12 jaar. Tijdens de stages wordt er getennist en 
komen ook andere sporten of spelletjes aan bod, 
afhankelijk van de leeftijd. Er wordt gewerkt met 
aangepast materiaal afhankelijk van de leeftijd 
van de kinderen. Tennisrackets zijn verkrijgbaar 
op de club.

 ∙ Zomervakantie 1: maandag 9 - vrijdag 13 
juli 

 ∙ Zomervakantie 2: maandag 6 - vrijdag 10 
augustus 

 ∙ Zomervakantie 3: maandag 27 - vrijdag 31 
augustus 

 ∙ Opvang 8.30 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
 ∙ Geboortejaren 2005 tot en met 2013
 ∙ TC Leliehof, Lelieboomgaardenstraat 60, 

3071 Erps-Kwerps
 ∙ € 125 voor leden, € 145 voor niet-leden
 ∙ martin.tennisleliehof@gmail.com of  

0475 30 15 20

Externe partners
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Voor de vakantiewerking gaat het 
gemeentebestuur telkens op zoek naar 
nieuwe en enthousiaste animatoren. Ben 
je minstens 15 jaar, heb je al een cursus 
animator gevolgd of werk je graag met 
kinderen? Aarzel dan niet om contact op 
te nemen zodat je kans maakt op een 
plaatsje in de animatorenploegen.

Voor de paas- en zomervakantie begint de 
animatorenwerving vanaf 1 februari. Voor 
de herfstvakantie is dit midden september 
en voor de krokusvakantie midden januari.

Heb je interesse en heel veel goesting? 
Stel je zeker kandidaat en stuur een mailtje 
naar vakantiewerking@kortenberg.be.

Animator worden



Avonturenpad Rotte Gaten

Het natuurgebied ‘De Rotte Gaten’ in 
Meerbeek ziet er sinds kort helemaal anders 
uit. De gemeente Kortenberg heeft samen 
met Natuurpunt de handen uit de mouwen 
gestoken om er een leuk avonturenpad voor 
kinderen aan te leggen. Zo kan je op een 
avontuurlijke manier genieten van dit stukje 
natuur.
Reeds enkele jaren waren er concrete plannen 
om een speelterrein aan te leggen midden 
in de mooie natuur. Gezien ‘De Rotte Gaten’ 
echter een zeer nat gebied is, was het niet 
makkelijk hier een avonturenpad aan te 
leggen. Daarom werd er niet enkel gebruik 
gemaakt van klassieke plankenpaden 
maar werden er ook meer avontuurlijke 
spelelementen geplaatst.
Het natuurgebied is via mooie wandelpaden 
te bereiken via het kruispunt ‘Broekstraat-
Schoonaardestraat’ of vertrek aan de kerk van 
Meerbeek via voetweg 32. 
De officiële opening van ‘Avonturenpad Rotte 
Gaten’ is voorzien op zondag 15 april 2018 
om 10 u.



Praktische info
Inschrijven
De inschrijvingen voor de gemeentelijke activiteiten verlopen via de 
inschrijvingssoftware ‘Grabbis’ www.kortenberg.grabbis.be. Je maakt het best 
vooraf een account aan. 
Meer info hierover vind je op www.kortenberg.be (Vrije tijd/Vakantieaanbod).

Tarieven
 ∙ De weergegeven prijs per activiteit is de standaardprijs. Dit is de prijs voor één 
kind dat inwoner van Kortenberg is.

 ∙ Vanaf een derde kind wordt er 20% in mindering gebracht.
 ∙ Niet-inwoners betalen 20% meer dan de vermelde standaardprijs.
 ∙ De inschrijvingssoftware berekent voor jou de prijs die van toepassing is. 

Betaling 
Inschrijven en voorafgaand betalen is verplicht! Voer je betaling 
ook onmiddellijk uit. Anders zal je kind niet kunnen deelnemen 
aan de activiteiten. Je kan betalen via je gezinsaccount 
op Grabbis. Bij problemen kan je contact opnemen met  
vakantiewerking@kortenberg.be. 

Sociaal tarief
Naast kortingen voor het tweede en derde kind kan je ook een 
aanvraag indienen voor het sociaal tarief. Het Welzijnshuis beslist 
of je in aanmerking komt. Wens je meer te weten te komen over het 
sociaal tarief, neem dan gerust contact op met 
socialedienst@kortenberg.be. Daarnaast stimuleren heel 
wat organisaties de deelname van je kind aan een sport- en 
spelactiviteit door middel van een financiële tussenkomst in het 
inschrijvingsgeld. Vraag vooraf bij je mutualiteit en werkgever 
welke voordelen zij bieden. Dan kan de dienst Vakantiewerking de 
door jou aangeleverde documenten tijdig en volledig aanvullen. Zo 
wordt een kamp weer een stukje betaalbaarder.

Annulatiereglement
 ∙ Een annulatie dient steeds schriftelijk (per mail) gemeld te worden aan de 
dienst Vrije Tijd. Dit kan via vakantiewerking@kortenberg.be. 

 ∙ Als je een terugbetaling aanvraagt, moet je het rekeningnummer en de naam 
van de rekeninghouder doorgeven aan de dienst Vakantiewerking.  

 ∙ Bij ziekte of ongeval van de deelnemer wordt altijd 100% van het 
inschrijvingsgeld terugbetaald op voorwaarde dat de annulatie gebeurt voor 
de aanvang van de activiteit en mits het voorleggen van een doktersbriefje.

 ∙ Bij ziekte of ongeval van de deelnemer tijdens de activiteit ontvang je een 
gedeeltelijke terugbetaling in overeenstemming met het aantal gemiste 
dagen en dit mits het voorleggen van een doktersbriefje. 

 ∙ Indien je annuleert tot 35 kalenderdagen voor de aanvang van het initiatief 
wordt er 80% van het inschrijvingsgeld terugbetaald. 

 ∙ Indien je annuleert van de 35ste tot de 15de kalenderdag voorafgaand aan het 
initiatief wordt er 40 % van het inschrijvingsgeld terugbetaald.

 ∙ Indien je annuleert in de 15 kalenderdagen voorafgaand aan het initiatief 
wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

 ∙ Tot 15 kalenderdagen voorafgaand aan het initiatief kan je kosteloos een 
reservatie wijzigen in een soortgelijke reservatie met eenzelfde kostprijs op 
een andere datum, op voorwaarde dat er plaatsen beschikbaar zijn.

Verzekering
Alle deelnemers zijn automatisch verzekerd na inschrijving.

Verloren voorwerpen
De gemeente Kortenberg is niet verantwoordelijk voor 
eventueel verlies of beschadiging van eigen materiaal en 
kleding. De verloren voorwerpen blijven gedurende de 
hele vakantie ter plaatse beschikbaar. Je kan de monitoren 
hiervoor aanspreken. Na afloop van de vakantie kan je steeds 
contact opnemen met vakantiewerking@kortenberg.be. 
De verloren voorwerpen blijven, na de activiteit, nog een 
maand beschikbaar. Nadien worden deze geschonken aan 
een goed doel.

Fiscale attesten
Alle deelnemers tot en met 11 jaar komen in aanmerking voor een fiscaal 
attest. Dit attest wordt je toegestuurd. Zo wordt een kampje weer een stukje 
goedkoper.

Een duurzame vakantiewerking
Jij kan ons helpen een afvalarme vakantiewerking te organiseren. Koekjes 
zonder papiertje in een afwasbaar doosje, drankjes in een herbruikbare fles en 
boterhammen in een boterhammendoos zijn een hele stap in de goede richting.

Foto’s
Tijdens de activiteiten worden er regelmatig foto’s genomen van de kinderen. 
Deze kunnen later gebruikt worden op de gemeentelijke website, sociale media 
of in gemeentelijke publicaties. Indien je dit niet wenst, kan je dat laten weten via 
vakantiewerking@kortenberg.be.
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Overzicht activiteiten

 ∙ *  Check steeds vooraf de plaats van vertrek

Paasvakantie kleuters                   kids                                    tieners             prijs locatie

week 1                                  
3/4 - 6/4

thema Paaseitjes in de Bib (tijdens de hele paasvakantie) blz. 5 blz. 6 kosteloos Bib

actief Kleutersportkamp blz. 5 € 26 Basisschool De Regenboog

thema Eerst water, de rest komt later! - speelplein blz. 6 blz. 9 € 6, € 3, € 8, € 28 Scoutslokalen Kortenberg

actief Turnkamp blz. 7 € 26 Basisschool De Regenboog

creatief Grabbelpas: (h)Appklaar (di 3/4) blz. 7 € 8 Scoutslokalen Kortenberg

creatief Voorleesnamiddag en knutselen: Op Wieltjes (woe 4/4) blz. 6 kosteloos Bib

actief ZAP: Klimpunt (do 5/4) blz. 9 € 15 Hengelhoef*

educatief Auteurslezing: Marc de Bel (zat 7/4) blz. 8 blz. 10 € 8 Bib

week 2                                  
9/4 - 13/4

creatief Muziekstage blz. 8 € 54 GC Colomba

thema Plezier hier! - speelplein blz. 8 blz. 10 € 6, € 3, € 8, € 28 Scoutslokalen Kortenberg

educatief Grabbelpas: Goochelen (ma 9/4) blz. 9 € 8 GC Colomba

actief ZAP: Escape room (di 10/4) blz. 10 € 8 Mechelen

creatief Tienertweedaagse: Soap blz. 11 € 36 JH ‘t Excuus

Zomervakantie-juli kleuters                kids             tieners         prijs locatie

week 1                            
2/7 - 6/7

thema Bib on Tour blz. 13 blz. 15 kosteloos Bib

thema De Zomer van Vlieg blz. 14 kosteloos Bib

thema Leesbeesten blz. 14 kosteloos Bib

actief Sportweek I blz. 15 blz. 25 € 65 Sporthal Colomba

thema Zomerkriebels - speelplein blz. 15 blz. 25 € 6, € 3, € 8, € 28 Scoutslokalen Kortenberg

educatief Grabbelpas: De schat van WoodKid (di 3/7) blz. 16 € 8 Scoutslokalen Kortenberg

actief ZAP: Watersportdag (di 3/7) blz. 25 € 15 Goodlife Cabelparc Hoogstraten

week 2                             
9/7 - 13/7

creatief Knutselkamp: Tekenen blz. 16 € 72 GC Colomba

thema Circus Alles Kids - speelplein blz. 16 blz. 26 € 6, € 3, € 8, € 28 Scoutslokalen Kortenberg

actief ZAP: Paintball (di 10/7) blz. 26 € 15 Europaintball Waver*

educatief Grabbelpas: Boerderijdag op Silsomhof (do 12/7) blz. 17 € 8 t Silsomhof

week 3                             
16/7 - 20/7

actief Natuurkamp blz. 17 € 65 Sporthal Colomba

thema Speel’eologie - speelplein blz. 17 blz. 26 € 6, € 3, € 8, € 28 Scoutslokalen Kortenberg

creatief Grabbelpas: Modeontwerper voor één dag (ma 16/7) blz. 18 € 8 GC Colomba

actief ZAP: Touwenparcours (di 17/7) blz. 27 € 8 Avonturenpark Waver*
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Overzicht activiteiten

 ∙ *  Check steeds vooraf de plaats van vertrek

Zomervakantie-juli kleuters                   kids                                    tieners             prijs locatie

week 4                             
23/7 - 27/7

creatief Kleuterstage: Max en de toverstenen blz. 13 € 70 Basisschool De Regenboog

actief Sportweek II blz. 18 blz. 27 € 65 Sporthal Colomba

thema Feesten als de be(e)sten! - speelplein blz. 18 blz. 27 € 6, € 3, € 8, € 28 Scoutslokalen Kortenberg

actief Grabbelpas: Lasergames (ma 23/7) blz. 19 € 8 site Colomba

actief ZAP: Initiatie Parkour (di 24/7) blz.28 € 8 centrum Leuven

Zomervakantie-augustus kleuters                kids             tieners         prijs locatie

week 5                           
30/7 - 3/8

creatief Kleuterstage: Albert en Leontien blz. 13 € 70 Basisschool De Regenboog

thema Geef acht! - speelplein blz. 19 blz. 29 € 6, € 3, € 8, € 28 Scoutslokalen Kortenberg

creatief Grabbelpas - Street art: stencil art en graffiti (ma 30/7) blz. 19 € 8 GC Colomba

creatief Kunstenweek blz. 20 € 90 GC Colomba

actief ZAP: Graffiti en stencil art (di 31/7) blz. 29 € 8 GC Colomba

week 6                            
6/8 - 10/8

creatief Kleuterstage: De geweldige Leonidas blz. 14 € 70 Basisschool De Negensprong

creatief Musicalstage blz. 20 blz. 29 € 90 GC Colomba

thema Asterix, Obelix en de dappere Alles Kidsiërs - speelplein blz. 20 blz. 30 € 6, € 3, € 8, € 28 Scoutslokalen Kortenberg

actief Tienersportkamp blz. 29 € 80 Sporthal Colomba

actief Grabbelpas: Skateboarding (ma 6/8) blz. 21 € 8 Skateterrein Colomba

actief ZAP: Speleogie en kajak (di 7/8) blz. 30 € 8 Durbuy

week 7                             
13/8 - 17/8

thema Reisbureau Alles Kids - speelplein blz. 21 blz. 30 € 6, € 3, € 8, € 28 Scoutslokalen Kortenberg

actief Grabbelpas: Ravotten in speelbos ‘t Vossenhol (ma 13/8) blz. 22 € 8 speelbos ‘t Vossenhol

creatief Knutselkamp: Kleuren blz. 22 € 72 GC Colomba

actief ZAP: Aqualibi (di 14/8) blz. 30 € 8 Aqualibi

week 8                             
20/8 - 24/8

actief Sportweek III blz. 22 blz. 31 € 65 Sporthal Colomba

thema Puur natuur - speelplein blz. 22 blz. 31 € 6, € 3, € 8, € 28 Scoutslokalen Kortenberg

educatief Grabbelpas: Robots en hovercrafts maken (ma 20/8) blz. 23 € 8 GC Colomba

actief ZAP: Walibi (di 21/8) blz. 31 € 8 Walibi

week 9                            
27/8 - 31/8

thema Aye Captain! Land in zicht! - speelplein blz. 24 blz. 32 € 6, € 3, € 8, € 28 Scoutslokalen Kortenberg

creatief Knutselkamp: 3D blz. 24 € 54 GC Colomba

actief ZAP: Touwenparcours en kajak (woe 29/8) blz. 32 € 15 Dinant Evasion

thema Wildfulness (do 30/08) blz. 23 € 5 (per gezinslid) Bib

actief Grabbelpas: Uitstap naar zee (vr 31/8) blz. 25 € 8 Zee
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Diensthoofd Vrije Tijd
Veerle Cammaerts
vrijetijd@kortenberg.be

Medewerkers UiTbalie (v.l.n.r.)

Ilse Dhont, Jan Ieven
& Bernadette Trappeniers
02 755 22 80 - uitbalie@kortenberg.be

Algemene info
02 755 30 70
info@kortenberg.be

Sportfunctionaris
Wim Huygen
sport@kortenberg.be

Cultuurfunctionaris
Stien Pardon
cultuur@kortenberg.be

Jeugdconsulent 
Mit Van Gompel
jeugd@kortenberg.be

Vakantiecoördinator
Koenraad Dekens
vakantiewerking@kortenberg.be

Bibliothecaris
Inne Verhoogen
bibliothecaris@kortenberg.be

Medewerkers Bib:
 ∙ Kim Claes
 ∙ Ilse Dhont
 ∙ Simone Frankort
 ∙ Joachim Haesendonck 
 ∙ Eric Metsue
 ∙ Erik Moens
 ∙ Anne-Marie Van Raepenbusch
 ∙ Dineke van ’t Spijker
 ∙ Ellen Verstraeten 

 
02 755 22 90 
bibliotheek@kortenberg.be


