INSCHRIJVEN
Surf naar https://kortenberg.kwandoo.com, log in of maak een nieuw
account aan. Sommige inschrijvingen verlopen via de Vrijetijdsbalie.

Inschrijvingsmoment

Paas- en zomervakantie — zaterdag 13 februari 2021 vanaf 9.30 u.
Na dit inschrijvingsmoment kan je steeds via je account op Kwandoo
inschrijven.

Info

vakantiewerking@kortenberg.be of 02 755 30 70

Ik ga op kamp en neem mee

Speel- of sportkledij, comfortabele schoenen die voldoende steun
en bescherming geven, een lunchpakket, een navulbare drinkbus en
tussendoortje(s). Smeer je tijdens de zomervakantie in met zonnecrème.
Vergeet je naam niet te vermelden in je spulletjes!

Tarieven

De weergegeven prijs zoals aangegeven in de Vakantiewijzer 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.

Sociaal tarief met vrijetijdspas

Wens je meer te weten te komen over het sociaal tarief met vrijetijdspas,
neem dan gerust contact op met socialedienst@kortenberg.be of
02 755 30 70.

Annulatiereglement

Een annulatie dient steeds schriftelijk (per mail) gemeld te worden
aan de dienst Vrije Tijd. Dit kan via vakantiewerking@kortenberg.be.
Bij een terugbetaling dient het rekeningnummer en de naam van de
rekeninghouder doorgegeven te worden aan de dienst Vrije Tijd.
•

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.
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•

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 en attesten voor de mutualiteit

Deze attesten zijn beschikbaar in je gezinsaccount in Kwandoo.

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.
Ook de Bib voorziet in een uitgebreid aanbod aan activiteiten
tijdens de schoolvakanties. Bekijk het programma via
https://kortenberg.bibliotheek.be/.

Legende

Kleuters

Kinderen
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Tieners

Pasen
5/04 - 16/04

Ben je nog op zoek naar een leuke gezinsactiviteit
tijdens de paasvakantie?
Neem dan zeker regelmatig een kijkje op de website van de Bib
(kortenberg.bibliotheek.be/uit-agenda) of blijf op de hoogte via
de Facebookpagina. Wil je meer informatie? Neem dan contact
op met de Bib via 02 755 22 90 of bibliotheek@kortenberg.be.

WEEK 1 (6 – 9 april; maandag 5 april geen activiteiten)
Speelplein Alles Kids en A-teens: De techniekfabriek

Hoe werkt wat en wat verbind je waarmee? Dat is dé hamvraag van
deze week! Bouten, moeren, vijsjes, elektrodes,... Laat je verrassen
en doe de leukste ontdekkingen in de techniekfabriek van speelplein
Alles Kids.
• Dinsdag 6 - vrijdag 9 april
• Iedere dag van 9 tot 16 u.
• Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
• Geboortejaren 2006 tot en met 2015
• Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
• € 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag en € 22 week

Muziekkamp

Ro Me Di, Di Mo Re, Do Re Mi… Kan jij het beter? Of wil je het beter
kunnen? Dan is dit muziekkamp je op het lijf geschreven. Ga op
speelse wijze aan de slag met muziek! Waar zal dat eindigen?
• Dinsdag 6 – vrijdag 9 april
• Iedere dag van 9 tot 16 u.
• Opvang van 8 tot 9 u. – 16 tot 17.30 u.
• Geboortejaren 2009 tot en met 2014
• Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
• € 70

Grabbelpas: N(i)et echt…

Er wordt flink wat gevochten en gehuild in toneel. Gelukkig is niet
alles wat je ziet in het theater echt! Doodgaan. Tranen met tuiten
huilen. Bloeden. Kussen. Allemaal nep! Hoe doen acteurs dat toch?
Ontdek hoe echt ‘nep’ eruit kan zien en doe meer dan ooit alsof!
• Dinsdag 6 april
• Van 9 tot 16 u.
• Opvang van 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
• Geboortejaren 2012 tot en met 2015
• Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
•€8
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ZAP: Subtropisch zwemmen in Hengelhoef

Ready voor een 140 meter lange duikvlucht in een rubberen band?
Een vrije val van 45°, 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? Geen probleem! Gooi je
zwemgerief bij elkaar en ga helemaal kopje onder in Hengelhoef!
•
•
•
•

Dinsdag 6 april
Van 10 tot 17 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2008
Vertrek met de bus op de parking van GC Colomba.
Zwemparadijs Hengelhoef, Houthalen-Helchteren
•€8

WEEK 2 (12 – 16 april)
Kleutersportkamp: De speciale ster van Kleine Raket

Kleine Raket is dol op haar vader, Grote Raket. Ze wil hem een speciaal
cadeautje geven voor zijn verjaardag. Ze vliegt de ruimte in om een
mooie glanzende ster te zoeken. Ze komt langs Sammy, Satelliet,
Ronny Ruimteveer en Andy Astronaut, maar ze vindt geen ster. Kleine
Raket vliegt zelfs naar de maan. Maar net als ze denkt dat ze haar ster
eindelijk heeft gevonden, ontdekt ze haar vriend Vicky Vliegvis. Hij zit
in grote moeilijkheden en Kleine Raket moet een belangrijke beslissing
nemen. Zal ze nu nog een ster kunnen vinden?
•
•
•
•
•
•

Maandag 12 - vrijdag 16 april
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2015 tot en met 2017
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 70

Speelplein Alles Kids en A-teens:
Luilekkeralleskanennietsmoetland

Chillaxen aan het zwembad en chilliewillie onder de
palmbomen aan een hemelsblauwe zee. Dat is typisch voor
Luilekkeralleskanennietsmoetland! Trek een comfy outfit aan en
dompel je onder in ontspannen sferen!
•
•
•
•
•
•

Maandag 12 - vrijdag 16 april
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2015
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, € 28 week
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STEAM-atelier

STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts en
Mathematics. Tijdens het STEAM-atelier doen kinderen spelenderwijs
aan taalverwerving. Daarnaast maken ze op een laagdrempelige
manier kennis met de onderdelen van STEAM vanuit verschillende
kunstdisciplines.
INSCHRIJVINGEN OP AANVRAAG VIA vakantiewerking@kortenberg.be
Voor kinderen met geen of beperkte kennis van het Nederlands.
• Maandag 12 - vrijdag 16 april
• Iedere dag van 9 tot 16 u.
• Opvang 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
• Geboortejaren 2014 tot en met 2015
• Locatie: https://kortenberg.kwando.com en in de wekelijkse infomails
• € 30 voor de hele week

Grabbelpas: Uitstap naar Technopolis

Snuif de wetenschap op en experimenteer erop los in Technopolis.
Ervaar zelf de magie van wetenschap en techniek: fiets op een kabel op
5 meter hoogte, doe een dutje op een spijkerbed, hef een auto op en zet
je haren recht met elektriciteit!
•
•
•
•
•
•

Maandag 12 april
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2015
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€8

ZAP: Klimmen

Neem die sporty outfit uit de kast en haal je klimskills maar boven, want
je gaat muurklimmen in Wilsele. Je leert alle kneepjes van het vak zodat
je als een echte pro naar boven kan. Vrees geen hoogtes!
•
•
•
•
•

Dinsdag 13 april
Van 13 tot 17 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2008
Vertrek aan bushalte Craenenplein, Klimzaal De Stordeur in Wilsele
€8
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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, een treintje, een doolhofkasteel,
schminksters, volksspelen en een ijs- en wafelkraam staan op jou te
wachten! Of rust je liever even uit bij het kleuren van de caravan van
meneer DeWit? Het wordt een groots kinderfeest!

Inschrijven voor de Buitenspeeldag is verplicht en kan via kortenberg.
kwandoo.com. Je kan inschrijven voor één van volgende tijdssloten:
• Van 13 tot 14.45 u.
• Van 15.15 tot 17 u.
Ook begeleiders schrijven zich in via Kwandoo!

•
•
•
•
•
•
•

Woensdag 21 april van 13 tot 14.45 u. of van 15.15 tot 17 u.
Geboortejaren 2009 tot en met 2017
Voetbalterrein Meerbeek, Wijnegemhofstraat 45, Meerbeek
Kosteloos
Kinderen dienen vergezeld te zijn van een volwassene
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: jeugd@kortenberg.be of 02 755 30 70
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ZOMER

Zomer
1/07 - 31/08
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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 zesde editie van ZAPfest! Optredens, workshops, dj’s, animaties,
lekkere hapjes en drankjes staan op jou te wachten! Neem al je
vrienden en vriendinnen mee en kom YOLO-style mee een feestje
bouwen! De beats en de ambiance wachten op jou!
•
•
•
•
•
•

Maandag 28 juni
Van 19 tot 24 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2009
Scoutslokalen Kortenberg
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Kosteloos - hapjes en drankjes aan democratische prijzen

Ben je nog op zoek naar een leuke gezinsactiviteit
tijdens de zomervakantie?
Neem dan zeker regelmatig een kijkje op de website van de Bib
(kortenberg.bibliotheek.be/uit-agenda) of blijf op de hoogte via
de Facebookpagina. Wil je meer informatie? Neem dan contact
op met de Bib via 02 755 22 90 of bibliotheek@kortenberg.be.

WEEK 1 (1 – 2 juli)
Speelplein Alles Kids en A-teens: De machine van
professor Sokkensnorrenmans

Professor Sokkensnorrenmans heeft een machine gebouwd die
de tijdlijn in de war heeft gebracht. Bijna alles is omgekeerd. Een
weekend duurt vijf dagen en een week twee. Deze twee dagen
zullen dus heel raar zijn. De professor heeft ook een grote liefde
voor alles wat per twee komt. Kortom: dubbele spelen, dubbel
plezier!
•
•
•
•
•
•

Donderdag 1 - vrijdag 2 juli
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2015
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, € 11 week
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Knutselkamp

Start je zomervakantie op creatieve wijze tijdens deze
knutseltweedaagse. Je maakt er kennis met allerlei materialen,
kleuren en technieken. Op het einde neem je je kunstwerkjes
mee naar huis!
•
•
•
•
•
•

Donderdag 1 - vrijdag 2 juli
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 8 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2009 tot en met 2014
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 25

Grabbelpas: Guinnessbook of Records

Wereldrecords spreken vaak tot de verbeelding. Wil je zelf een
wereldrecordpoging wagen? Of er eentje van iemand breken?
Vandaag kom je in aanraking met allerlei bestaande gekke, straffe,
haalbare en waanzinnige wereldrecords. Probeer sommige van die
records zelf eens uit!
•
•
•
•
•
•

Donderdag 1 juli
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2009 tot en met 2012
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€8

ZAP - Vossemeren

Leef je met leeftijdsgenoten uit op dit avontuurlijke domein. Je
bereikt hoge toppen, razende snelheden en diepe waters! Deze
sportdag is perfect voor echte avonturiers.
•
•
•
•

Donderdag 1 juli
Van 10 tot 18 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2008
Vertrek en terugkomst met de bus op parking GC Colomba.
Vossemeren, Lommel
• € 15
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WEEK 2 (5 – 9 juli)
Speelplein Alles Kids en A-teens: (Veilige) Festivalweek

Vorige zomer waren alle festivals helaas afgelast. Tijd voor een
inhaalmoment! Elke dag gaat speelplein Alles Kids naar een
ander festival. Denk aan Rock Werchter, Pukkelpop, Rimpelrock,
Tomorrowland,… De zomer wordt feestelijk, maar nog steeds veilig
ingezet!
•
•
•
•
•
•

Maandag 5 - vrijdag 9 juli
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2015
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, € 28 week

Sportweek 1

Start je vakantie sportief! Gedaan met studeren, boeken lezen en
achter je computer zitten. Tijd voor beweging, fun en actie. De
supercoole sportmonitoren garanderen uitdaging en afwisseling.
•
•
•
•
•
•

Maandag 5 - vrijdag 9 juli
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2015
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 65

Grabbelpas: De schat van WoodKid

Verloren gelopen in bos? Geen enkel probleem. De Woodexperts
van WoodKid leren je alle kneepjes van het vak om zonder zorgen
te overleven. Vuur maken, je slaapplaats sjorren… Het bos wordt je
tweede thuis!
•
•
•
•
•
•

Dinsdag 6 juli
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2009 tot en met 2015
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€8
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ZAP : Touwenparcours

Lef? Check! Geen broekschijter? Dubbel check! Zin in een sportief
avontuur? Triple check! Het perfecte plaatje om een hele dag te
klimmen en klauteren doorheen bomen op enkele meters van de
grond!
•
•
•
•

Dinsdag 6 juli
Van 9.30 tot 17 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2008
Vertrek en terugkomst met de bus op parking GC Colomba.
Avonturenpark Waver
• €8

WEEK 3 (12 – 16 juli)
Speelplein Alles Kids en A-teens: Reis rond de wereld in 80 dagen
Amerika, China, Afrika of de noordpool? De Mexicanen, de Russen of
de Argentijnen? De Samba, de Tango, de Cha Cha Cha? Stoofvlees
friet, noodles, gebakken banaan? Zoveel in deze wereld, zoveel te
ontdekken. Reis met speelplein Alles Kids mee en verken de wereld
in 80 dagen (weliswaar een beetje versneld).
•
•
•
•
•
•

Maandag 12 - vrijdag 16 juli
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2015
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, € 28 week

Avonturenweek

Tijdens de Avonturenweek verken je de Kortenbergse bossen. Haal de
Robin Hood in jezelf naar boven tijdens de verschillende workshops!
Op het einde van de week ben je een echte avonturier, één met de
natuur!
•
•
•
•
•
•

Maandag 12 - vrijdag 16 juli
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2009 tot en met 2014
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 65
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Grabbelpas: Hoe een balletje rollen kan

Vandaag kan je de beste, creatiefste en meest avontuurlijke
knutselman/vrouw in jezelf naar boven halen. Met bamboe, gootjes
uit karton en elastiekjes bouw je een supergrote knikkerbaan. De
bedoeling is dat je eindigt waar je begonnen bent en dus enkele
meters knikkerbaan bouwt! Eindeloos knikkerplezier gegarandeerd!
•
•
•
•
•
•

Maandag 12 juli
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2009 tot en met 2012
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€8

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…
•
•
•
•

Dinsdag 13 juli
Van 13 tot 17 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2008
Vertrek en terugkomst aan bushalte Kortenberg, Craenenplein,
initiatie in centrum Leuven
• €8
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WEEK 4 (19 – 23 juli; woensdag 21 juli geen activiteiten)
Kleuterstage: Gezocht: Koen Konijn, boekenboef!

Wie heeft dit konijn gezien? Hij wordt verdacht van het stelen van
stripverhalen, het pikken van prentenboeken en het jatten van
jeugdboeken. Voor het laatst gezien in het huis van Arthur. Luistert
(soms) naar de naam Koen, spreek hem niet aan als je geen sla en
wortels bij je hebt. Help de politie hem te vinden en pak samen de
boekenboef op! In samenwerking met Panta Rhei vzw.
•
•
•
•
•
•

Maandag 19 - vrijdag 23 juli (Woensdag 21 juli gesloten)
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2015 tot en met 2017
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 56

Speelplein Alles Kids en A-teens:
Naar de sterren en daar voorbij

3...2...1… Lift off! Er schiet een grote raket de ruimte in en daarmee
verken je het enorme universum. Is er nog meer leven dan enkel
op aarde? Hoeveel planeten zijn er nu juist? Sluit je aan bij de
ruimtekolonie en ga samen op ontdekking.
•
•
•
•
•
•

Maandag 19 - vrijdag 23 juli (Woensdag 21 juli gesloten)
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2015
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, € 22 week

Sportweek 2

De Olympische Spelen staan voor de deur. Laat zien dat er een
Olympische kampioen(e) in jou schuilt. Plezier en een leuke
sportsfeer staan voorop. Meedoen is belangrijker dan winnen!
•
•
•
•
•
•

Maandag 19 - vrijdag 23 juli (Woensdag 21 juli gesloten)
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2015
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 52
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Grabbelpas: Uitstap naar de Zoo van Antwerpen

Yes, het is tijd om eens het beest uit te hangen! En waar kan dit
beter dan in de Antwerpse zoo? Je vindt hier al je lievelingsdieren,
van kleine muisjes tot grote olifanten. Zag je ooit al zo een wonder,
zoveel beestjes bij elkaar? Zo nee, kom dan mee!
•
•
•
•
•
•

Maandag 19 juli
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2015
Aanmelden scoutslokalen Kortenberg
€ 12

ZAP: Virtual Reality Gaming
Bril op, andere wereld aan. Met Virtual Reality Gaming waan je je
even in een andere realiteit. Lachen en gieren terwijl je vrienden
denken dat ze op het randje van een afgrond staan. Beleef het van
dichtbij en ontdek hoe realistisch een virtuele wereld kan zijn.
•
•
•
•
•

Dinsdag 20 juli
Van 13 tot 17 u.
Geboortejaren 2005 tot en met 2007
Vertrek met de bus aan halte Craenenplein, Raven in Zaventem
€ 12

WEEK 5 (26 – 30 juli)
Kleuterstage: Billy de kip

Wanneer de huifkar van Billy en zijn zusjes midden op de prairie uit
elkaar valt, moeten de kippen een permanente nederzetting
bouwen. Billy de kip wil zijn zusjes beschermen tegen de gevaarlijke
vos, die wel zin heeft in een lekker kippetje of twee. Wat volgt is een
spannende strijd tussen Billy en vos, waarin de ene nog slimmer is
dan de andere in het bouwen van machines en robots.
In samenwerking met Panta Rhei vzw.
•
•
•
•
•
•

Maandag 26 - vrijdag 30 juli
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2015 tot en met 2017
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 70
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Speelplein Alles Kids en A-teens: Fantasialand

Staat er bij jou toevallig een kleerkast in je kamer? Probeer er eens
door te stappen. En? Lukt het bij jou? Ben je terechtgekomen in een
land waar draken, reuzen, elfjes, trollen en pratende dieren leven?
Neen? Oei, maar geen probleem, op speelplein Alles Kids is er wel
zo’n kleerkast! Een week vol wondere avonturen.
•
•
•
•
•
•

Maandag 26 - vrijdag 30 juli
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2015
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, € 28 week

Podiumweek

Geniet je ervan om in de spotlights te staan? Prachtig, deze week
oefen je circustrucs, speel je muziek en toneel. Op het einde van de
week maak je deel uit van een show op het grote podium van GC
Colomba.
•
•
•
•
•
•

Maandag 26 juli - vrijdag 30 juli
Van 9 tot 16 u.
Opvang 8 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2009 tot en met 2014
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 90

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 26 juli
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2009 tot en met 2013
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€8
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ZAP: IJshockey & vlottentocht

Een bomvolle tribune met juichende supporters, ijshockeyspelers in
volle uitrusting en een puck die door de lucht zoeft. Dat is ijshockey
ten top! Nadien bouw je je eigen vlot en kan je chilliewillie dobberen
op de Dijle. Maak je klaar voor een dag vol actie!
•
•
•
•

Dinsdag 27 juli
Van 10 tot 17 u.
Geboortejaren 2005 tot en met 2007
Vertrek en terugkomst met de bus op parking GC Colomba,
IJsbaan Leuven en The Shelter Korbeek-Dijle
• € 15

WEEK 6 (2 – 6 augustus)
Kleuterstage: Ben je bang in het bos, Grote Wolf?

Kleine en grote wolf gaan op verkenning in het bos. Grote wolf is er
niet gerust in, hij ziet overal gevaar. Kleine wolf probeert zijn papa
moed in te praten en wandelt vrolijk voorop. In samenwerking met
Panta Rhei vzw.
•
•
•
•
•
•

Maandag 2 - vrijdag 6 augustus
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2015 tot en met 2017
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 70

Speelplein Alles Kids en A-teens:
De feestmachine van Prins Boris

Tijdens de zomervakantie Kerstmis vieren? Of Pasen? Carnaval of
Valentijn? En is het al terug oudjaar of jouw verjaardag? Dan moet jij
wel gebruik hebben gemaakt van de feestmachine van Prins Boris.
Deze machine laat jou in de tijd reizen naar eender welke feestdag!
•
•
•
•
•
•

Maandag 2 - vrijdag 6 augustus
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2015
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, € 28 week
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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.
•
•
•
•
•
•

Maandag 2 - vrijdag 6 augustus
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 8 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2003 tot en met 2011
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 90

Sportweek 2

Ready, set, go! Tussen al die vakanties door is het tijd om je lichaam
nog eens wakker te schudden. De sportmoni’s zorgen 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 2 - vrijdag 6 augustus
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2008
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 80

Grabbelpas: Op de boerenbuiten

Steek vandaag je handen uit de mouwen, want het belooft een
drukke dag te worden. Kampen bouwen, in bomen klimmen, allerlei
in elkaar knutselen, een knikkerbaan aanleggen… Bij NatuurTalent in
Overijse kan het allemaal!
•
•
•
•
•
•

Maandag 2 augustus
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2010 tot en met 2012
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€8
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ZAP: Aqualibi

Haal je snorkels en zwemvliezen van onder het stof, want vandaag ga je
kopje onder in Aqualibi. Chillen in rubberen banden, de golven trotseren
of stop-play-pause in de jacuzzi? Fiks je zwemgerief en ga mee naar
Aqualibi!
•
•
•
•
•

Dinsdag 3 augustus
Van 13 tot 16 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2008
Vertrek bus aan GC Colomba tussen 13 en 13.30 u., Aqualibi Waver
€8

WEEK 7 (9 – 13 augustus)
Speelplein Alles Kids en A-teens: Het spel der spelen

Meneer Monopoly heeft professor Plum schaakmat gezet. De kolonisten
kunnen Catan niet meer vinden en een aardbeving heeft in Carcassonne
al drie kastelen verwoest. Er raast een verwoestende tornado door het
land der spelen. De spelfiguren azen allemaal op de troon van Koning
Roodhart.
•
•
•
•
•
•

Maandag 9 - vrijdag 13 augustus
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2015
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, € 28 week

Knutselkamp

Voor alle creatieve duizendpoten is deze activiteit zeker niet te missen!
Van schilderen over kleuren tot boetseren. Het komt allemaal aan bod!
•
•
•
•
•
•

Maandag 9 - vrijdag 13 augustus
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 8 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2009 tot en met 2014
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 65
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Grabbelpas: DJ in één dag

Heb je je eerste DJ-stapjes al gezet, maar wil je je techniek
verbeteren? Tegen het eind van deze activiteit hebben beatmatchen,
mixen, loops en cue-points maken geen geheimen meer voor jou!
•
•
•
•
•
•

Maandag 9 augustus
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2009 tot en met 2013
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€8

ZAP: Graffiti en stencil art

Owjoo! Hoe nice! Je eigen designs in het groot! Hoe fabulous is dat,
zeg?! Je ontwerpt eerst zelf een sjabloon en brengt deze nadien met
graffiti over op je eigen plakkaat. Vandaag leer je van een
professionele kunstenaar de kneepjes van de graffitikunst.
#schtijlmake #yolo #mijnontwerpFTW
•
•
•
•
•

Dinsdag 10 augustus
Van 13 tot 16 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2008
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€8

WEEK 8 (16 – 20 augustus)
Speelplein Alles Kids en A-teens: Disney ++

Je kent ze waarschijnlijk allemaal: Mickey, Mulan, Viana, Simba,
Donald Duck, Goofy… en nog zoveel meer! Speciaal voor jou komen
al deze figuurtjes naar Kortenberg-city. Ze maken van speelplein
Alles Kids een nog spectaculairder Disneyland dan het park dat je
in Parijs vindt.
•
•
•
•
•
•

Maandag 16 - vrijdag 20 augustus
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2015
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, € 28 week
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Sportweek 3

Voor de laatste sportweek van de zomer haal je nog eens alles uit de
kast. Kom mee sporten, geef het beste van jezelf en geniet van een
topsfeer. De sportmoni’s zorgen weer voor een onvergetelijke week!
•
•
•
•
•
•

Maandag 16 - vrijdag 20 augustus
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2015
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 65

Grabbelpas: De Kortenbergse Hunger Games

Leer camoufleren, sluipen en schieten met pijl en boog. Dit heb je
nodig om op zoek te gaan naar het eten dat je zelf moet koken.
Maar opgepast! Laat de bewakers je niet te pakken krijgen! Echte
hongerspelen!
•
•
•
•
•
•

Maandag 16 augustus
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2009 tot en met 2015
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€8

ZAP: Paintball

Ready for some action?! Gewapend met een paintball-geweer en
paints ga je het strijdveld in. Je leert 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 17 augustus
Van 13 tot 17 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2008
Vertrek en terugkomst met de bus op parking GC Colomba,
Europaintball in Waver
• € 15
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WEEK 9 (23 – 27 augustus)
Speelplein Alles Kids en A-teens: Bij de geheime dienst

Ben jij nog op zoek naar een spannende job? Een job vol
mysterie, geheimen, avontuur en spionage? Kan je goed overweg
met de nieuwste gadgets en kan je je redden in de wildernis of
tussen allerlei vijanden? Dan ben jij wat we zoeken op onze geheime
dienst. Maar houd het nog wel even geheim.
•
•
•
•
•
•

Maandag 23 - vrijdag 27 augustus
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 7.30 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2015
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 6 hele dag, € 3 halve dag, € 8 uitstapdag, € 28 week

Knutselkamp

Een wit blad, een bus verf, drie kwasten en een schetspotlood. Voel
de inspiratie opborrelen. Je kan niet wachten om het lege blad op te
vullen met jouw creatieve hersenspinsels? Schrijf je meteen in!
•
•
•
•
•
•

Maandag 23 - vrijdag 27 augustus
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 8 tot 9 u. - 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2009 tot en met 2014
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 65

Taalkamp

Heb jij er altijd al van gedroomd om eens door het leven te gaan
als een echte rocker of een echte rockchick? Tijdens deze week
leren jullie hoe een rocker zich gedraagt en hoe die eruit ziet. Wilde
kapsels, grote tattoo’s, een stoere outfit, een jamsessie, … het komt
allemaal aan bod. Aan de hand van uitdagende spelletjes testen we
of jullie gemaakt zijn voor het echte rockleven. Benieuwd of jij in
deze rock ’n roll wereld zou passen? Schrijf je dan vlug in!
•
•
•
•
•
•

Maandag 23 - vrijdag 27 augustus
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2009 tot en met 2013
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€ 30 voor de hele week
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ZAP: Walibi

Sjezen op rollercoasters, duizelig worden in de Vampire, de
zwaartekracht tarten op de Dalton Terror? Jep… dan is Walibi je op
het lijf geschreven! Treintje op voor een vetstrakke dag!
•
•
•
•

Dinsdag 24 augustus
Van 9 tot 19.15 u.
Geboortejaren 2006 tot en met 2008
Vertrek en terugkomst aan het treinstation van Kortenberg,
Walibi Waver
• €8

Grabbelpas: Uitstap naar de Lilse Bergen
(samen met speelpleinwerking Alles Kids)

Het einde van een schitterende vakantie vieren en nog eens volledig
opgaan in het spelen en ravotten alvorens opnieuw te moeten
stilzitten op de schoolbanken? Dat kan! Kom mee op uitstap naar de
Lilse Bergen!
•
•
•
•
•
•

Vrijdag 27 augustus
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. - 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2009 tot en met 2015
Locatie: https://kortenberg.kwandoo.com en in de wekelijkse infomails
€8
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Vakantieaanbod van
Kortenbergse verenigingen
Fidastic
•
•
•
•
•
•

Maandag 5 - vrijdag 9 april + maandag 2 - vrijdag 6 augustus
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en 16 tot 17 u.
OC Oud Gemeentehuis
€ 130
Inschrijven via info@fidastic.be / www.fidastic.be

F.C. KM United
•
•
•
•
•
•
•

Dinsdag 6 - vrijdag 9 april + maandag 9 - vrijdag 13 augustus
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2008 - 2016
Terreinen F.C. KM United op de site Colomba
€ 120 leden en € 140 voor niet-leden
Inschrijven via zomerstage@fckmunited.be

Kinderclub Octopus

• Dinsdag 6 - vrijdag 9 april + dinsdag 13 - vrijdag 16 april +
donderdag 1 - vrijdag 16 juli + maandag 9 - vrijdag 27 augustus
• Van 8 tot 17 u.
• Kinderclub Octopus, Kerkhoflaan 28, 3070 Kortenberg
• € 45 per week
• Inschrijven via www.ockapoen.be

FERM Kinderopvang

• Dinsdag 6 - vrijdag 9 april + maandag 12 - vrijdag 16 april + hele
zomervakantie behalve maandag 19 - vrijdag 30 juli
• Iedere dag van 9 tot 16 u.
• Opvang van 7 tot 9 u. en van 16 tot 18.30 u.
• Vanaf geboortejaar 2018 (enkel kleuters)
• GBS De Regenboog – GBS De Negensprong
• Tarieven via FERM Kinderopvang
• Inschrijven via www.samenferm.be
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TC Leliehof

• Maandag 12 - vrijdag 16 juli + maandag 2 - vrijdag 6 augustus 		
+ maandag 9 - vrijdag 13 augustus + maandag 23 - vrijdag 27 augustus
• Iedere dag van 9 tot 16 u.
• Opvang van 8.30 tot 17 u.
• Geboortejaren 2009 - 2017
• Terreinen van TC Leliehof (Lelieboomgaardestraat 60 3071 Erps Kwerps) of Polyvalente zaal Erps-Kwerps bij regen
• Leden van de club: € 125 / niet-leden € 145
• Inschrijven via martin.tennisleliehof@gmail.com

Kids-o-Fijntje

• Dinsdag 6 - vrijdag 9 april + donderdag 1 - vrijdag 2 juli + 		
maandag 23 - vrijdag 27 augustus
• Iedere dag van 9 tot 16 u.
• Opvang van 8.30 tot 9 u .en 16 tot 16.30 u.
• Kleuters en lagere schoolkinderen
• Turnzaal gemeentelijke basisschool De Klimop of
Olmenhoekstraat 22 te Erps-Kwerps (onder voorbehoud)
• Tarieven via Kids-o-Fijntje
• Inschrijven via www.kidsofijntje.be

Sterko
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 12 - vrijdag 16 juli + maandag 9 – vrijdag 13 augustus
Iedere dag van 9 tot 17 u. (toonmoment vrijdag, 15u)
Opvang voorzien van 8.20 tot 9 u. en van 17 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2004 - 2013
Sporthal, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
Leden Sterko: € 95, niet-leden, € 145 voor de 5 dagen
Inschrijven via www.sterko.be

JoJo vzw
•
•
•
•
•
•

De 4 elementen + Op kamp naar Chakamaka
Kamp met overnachtingen
Maandag 12 - vrijdag 16 april + dinsdag 10 - zaterdag 14 augustus
Geboortejaren 2012 - 2016
Zutendaal (bus opstapplaats: GC Colomba Kortenberg)
Inwoners Kortenberg & deelgemeentes € 200,
buiten Kortenberg € 215
• Inschrijven via: https://jongerenvoorjongerenvzw.be/kampen/
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v.u. Alexandra Thienpont – burgemeester, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg - Zomer 2021

Inschrijven:
kortenberg.kwandoo.com

