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Akkoord Meer informatie

ZAP
Wat is 'ZAP'?
Via de tienerwerking 'ZAP' probeert de gemeentelijke vakantiewerking tijdens
de schoolvakanties een origineel, tof en spectaculair programma in elkaar te
boksen voor de 12- tot 15-jarigen in en buiten Kortenberg.
Wanneer?
Elke vrije schoolweek tijdens de kerst-, krokus-, paas-, zomer- en
herfstvakantie vindt er minstens één ZAP-activiteit plaats.
De uren van ZAP zijn afhankelijk van de locatie en de aard van de activiteit.
Soms duurt een ZAP-activiteit slechts een halve dag, soms een hele.
Eind juni vindt ook ZAPfest plaats, een minifestivalletje voor de jeugd van 12 tot 15 jaar met muziek,
workshops, animatie en een hapje en een drankje!
Aanbod?
Het aanbod is zo ruim mogelijk en kan variëren van een namiddagje snowboarden of skiën tot filmavond,
paintballen, quadrijden, workshop muziek of film, avonturensportdag... en nog zoveel meer.
We proberen telkens een goede mix te maken tussen sport en spel, rustige activiteiten en avontuur.
Voorwaarden
Procedure
Meebrengen
Bedrag

Voorwaarden
Voor alle jongeren tussen 12 en 15 jaar

Procedure
De inschrijvingen voor de gemeentelijke activiteiten verlopen via de inschrijvingssoftware 'Grabbis' (link
onder aan deze pagina). Je maakt het best vooraf een account aan.
Meer info hierover vind je op de pagina 'Inschrijvingssysteem voor vakantie-initiatieven'.

Meebrengen
Speel- of sportkledij, comfortabele schoenen die voldoende steun en bescherming bieden
Een lunchpakket
Voldoende drank en tussendoortje(s)
Zonnecrème en zonnepet
Regenjas

Bedrag
De standaardprijs bedraagt 8 euro voor inwoners van Kortenberg. Voor sommige activiteiten zal de
deelnameprijs hoger zijn.
De exacte prijs staat telkens bij de activiteit vermeld.

Niet-inwoners betalen 20% meer dan de vermelde standaardprijs.
Sociaal tarief met vrijetijdspas.

Contactinformatie
Dienst Vakantiewerking
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 22 80
vakantiewerking@kortenberg.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen Nationale feestdag
Alle openingsuren

Jeugddienst
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 30 70
jeugd@kortenberg.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen Nationale feestdag
Alle openingsuren

