Gemeentelijke Avonturenkampen
Zin in een vakantie vol sport, spel en avontuur? Dan zijn
onze avonturenkampen voor jongeren van 10 tot 16 jaar
zeker iets voor jou! Op het programma staan o.a. kajak,
mountainbike, muurklimmen, vlottentocht, beachgames,...
Onze enthousiaste en ervaren monitoren staan alvast te
popelen om met jullie op avontuur te gaan!
Praktische info
Wie: jongeren van 10 tot 16 jaar
Programma:
• 7u30 – 9u: opvang
• 9u – 16u: activiteiten
• 16u – 17u30: opvang

Prijs: € 90/per week
Inbegrepen: sporten, opvang, busvervoer, 1 drankje per dag,
verzekering. Zelf te voorzien: lunchpakket en tussendoortjes.
Inschrijven:
• Vanaf 17 februari 2022 tot 1 week voor de start van de
activiteit
• Online: www.steenokkerzeel.be/tickets
• Aan het onthaal van het gemeentehuis (Orchideeënlaan
17, 1820 Steenokkerzeel)
Info :
https://www.steenokkerzeel.be/sportkampen
Sportdienst - 02 254 19 70 – sport@steenokkerzeel.be

Locatie:
• Opvang: sporthal Hertblock, Orchideeënlaan z/n, 1820
Steenokkerzeel
• Activiteiten: Sport Vlaanderen Hofstade

Avonturenkamp vzw
Deze jongerenorganisatie (vzw) organiseert al 25 jaar lang een
tiendaags tentenkamp begin juli in de Ardennen. Jongeren tussen
10 en 18 jaar uit Groot-Steenokkerzeel, maar ook daarbuiten, kunnen
met hen mee en dat voor een democratische prijs van €290.
Ze gaan dit jaar op kamp van 2 juli tot en met 11 juli 2022. Voor
de oudste groep begint AVK al op 1 juli 2022. Binnenkort kan je van
hen meer info verwachten.
Info & inschrijven
https://avksteenokkerzeel.wordpress.com
avonturenkamp.steenokkerzeel@outlook.com - 0472 84 62 56

Basketbalkamp
Wil je kennismaken met basketbal? Of speel je al even, en is basketbal
jouw favoriete sport? Kom dan naar ons basketkamp in de school de
Piramide van 11 t.e.m. 15 juli 2022. Dit kamp is voor U8 en U10, dit
wil zeggen geboortejaren 2013, 2014, 2015 en 2016.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 euro voor leden van de
Young Devils, en 115 euro voor niet-leden. Het verschil zit hier in
de verzekering.
Info & inschrijven
https://www.kyd.be - info@kyd.be.

Danskampen RheAxion
Je kan bij RheAxion terecht voor een gevarieerd aanbod aan
kampen: van omnisport en creakampen voor kleuters, tot omnisport
en danskampen voor kinderen van de lagere school. Zij werken
steeds in thema waarbij plezier en bewegen centraal staan.
Inschrijvingsgeld: €90 voor de omnisportkampen en €70 voor
het danskamp.
Info & inschrijven
www.rheaxion.be/kampen - 0497 93 83 44.
Inschrijven kan vanaf 1 januari 2022 via de website.

Golfstages Brabantse golf
Nooit gegolfd? Probeer het tijdens een stage op de Brabantse Golf.
Wij ontvangen 6 tot 16 jarigen op onze terreinen in Melsbroek.
Paasstage: 6 april t.e.m. 8 april 2022 (3 dagen)
Zomerstage 1: 4 juli t.e.m. 7 juli 2022 (4 dagen)
Zomerstage 2: 23 augustus t.e.m. 26 augustus 2022 (4 dagen)
Herfststage: 2 t.e.m. 4 november 2022 (3 dagen)
Info & inschrijven
https://www.brabantsegolf.be/leergolfen
secretariaat@brabantsegolf.be - 02 751 82 05
Neemt de vakantieopvang een grote hap uit je budget? Wij zetten graag even de financiële tegemoetkomingen
op een rijtje.
•
•
•
•

Voor kinderen jonger dan 14 jaar kan je per dag € 13,70 (€ 13 in 2020) fiscaal inbrengen. In het voorjaar krijg
je via e-mail (voor de gemeentelijke activiteiten) een fiscaal attest van de inschrijvingen van het jaar voordien.
De meeste ziekenfondsen betalen op jaarbasis ook een deel van het inschrijvingsgeld terug. Dit varieert van
€ 15 tot € 30 per jaar per kind, afhankelijk van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten.
Informeer ook eens bij je werkgever, ook daar kan je soms een terugbetaling krijgen.
Personen met een laag inkomen kunnen bij de Jeugddienst terecht voor een passiepas. Als je voldoet aan
de voorwaarden, kan je een tussenkomst van € 250 per kind per jaar krijgen voor lidmaatschap van een
Steenokkerzeelse vereniging, deelname aan activiteiten georganiseerd door de gemeente en de school, …

Sportkampen Sportlief! vzw
De sportkampen van Sportlief betekenen vooral plezier, ontspanning,
gevarieerd bewegen en een brede motorische vorming voor
kinderen van 4 tot 12 jaar. In zowel de kleutersportkampen als de
sportkampen is ‘Multimove voor kinderen’ de rode draad. Alle
lesgevers zijn gediplomeerde en ervaren leerkrachten. Er wordt
gesport van 9u tot 16u. Er is opvang voorzien van 8u tot 17u.
Inschrijvingsgeld: €90 voor sportkampen van 5 dagen / €75 voor
4 dagen / €55 voor 3 dagen
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Info & inschrijven
www.sportlief.be - info@sportlief.be - 0472 33 71 16.
Inschrijven kan ter plaatse tot op de dag van de start van het
sportkamp

Tennisstages TC Kasteel Van Ham
Elk jaar worden tijdens de zomervakantie twee tennisstages
georganiseerd voor kinderen tussen 5 en 18 jaar oud. In juli vindt
de stage plaats van 4 juli t.e.m. 8 juli 2022 en in augustus
van 1 t.e.m. 5 augustus 2022. Tussen 9u en 16u worden de
tennislessen afgewisseld met omnisportactiviteiten. De kinderen
worden opgevangen en begeleid door ervaren lesgevers. Er is
opvang vanaf 8u30 en tot 17u.
Het inschrijvingsgeld voor een stage bedraagt €140. Wie
inschrijft en betaalt voor 1 maart 2022, krijgt korting.
Info & inschrijven
www.tckasteelvanham.be/zomerstages-jeugd/

Vechtsportkamp HwaRang
Een sportkamp met als hoofdthema gevechtsporten? Dat
kan! HwaRang organiseert vanaf nu kampen tijdens de
vakantieperiodes voor kinderen van 6 t.e.m. 17 jaar. Het
inschrijvingsgeld bedraagt €150 voor het eerste kind en €100
voor het tweede. De kleuter tweedaagse kost €80.
Paasvakantie: 4 t.e.m. 8 april 2022 (6-17 jaar)
Zomervakantie: 4 juli t.e.m. 8 juli 2022 en/of 22 tot en met 26
augustus 2022 (6-17 jaar)
Kleuter tweedaagse: 31 oktober 2022 t.e.m. 1 nov 2022 (4-5
jaar)
Info & inschrijven
Hwarang_itf@hotmail.be - 0498 12 73 54.

Voetbalstage KFC Perk
Het voetbalkamp van KFC Perk wordt georganiseerd van 22
augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2022 voor jongens
én meisjes van U6 (°2017) tot en met U15 (°2008). Het kamp vindt
plaats op de voetbalterreinen van KFC Perk. Ook kinderen met
een verstandelijke beperking van 6 tot 14 jaar zijn welkom voor
het G-sportkamp.
Inschrijvingsgeld: €150 voor het eerste kind / €140 voor het
tweede / €130 voor het derde
Info & inschrijven
www.kfc-perk.be.

Voetbalstage KSVO
De voetbalstage van KSVO wordt georganiseerd van 4 april tot
en met 8 april 2022 voor kinderen van 5 tot en met 15 jaar en
vindt plaats op de voetbalterreinen van KSVO aan de Damlaan in
Steenokkerzeel.
Inschrijvingsgeld: €170 voor het eerste kind / €150 voor het
tweede kind uit hetzelfde gezin / €120 voor het derde kind uit
hetzelfde gezin
Info & inschrijven
www.ksvo.be - stage@ksvo.be
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Een leuk zomeraanbod op Speelplein de Winny’s!

Wil je inschrijven of meer info? Ga naar de bijhorende kleur op de volgende pagina’s.
Je vindt er de specifieke tarieven en contactpersonen.
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31/10 t.e.m. 01/11
31/10 en 02-04/11
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3- tot 14-jarigen

Kleuteromnisport- en creakamp
Speelpleinwerking

Sportlief! vzw
Jeugddienst

3- tot 14-jarigen
10- tot 16-jarigen
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Sportlief! vzw
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Wie: kleuters en kinderen tussen 3 en 14 jaar die wonen
of naar school gaan in Steenokkerzeel.
Programma:
• 7u30 – 9u: opvang
• 9u – 16u: activiteiten
• 16u – 18u: opvang

Thema’s kleine vakanties

Locatie:
Chiro- en Speelpleinlokalen Perk, Kerfdreef 3, 1820 Perk.

Speelpleinwerking De Winny’s
Op het speelplein gaat het er steeds heel plezant aan toe!
Kinderen tussen 3 en 14 jaar die wonen of naar school
gaan in Steenokkerzeel zijn er welkom om te komen
spelen, verkleden, ravotten, knutselen, koken en zo veel
meer! De animatoren van de speelpleinwerking hebben
allemaal een animatorenattest op zak en doen er alles aan
om je kids de vakantie van hun leven te bezorgen. Je kan elke
schoolvakantie rekenen op onze inzet, telkens in het thema
van de week.

Prijs:
• Inwoner Steenokkerzeel 1ste kind: € 10/dag
• Inwoner Steenokkerzeel 2de kind (op zelfde dag):
€ 8/dag
• Inwoner Steenokkerzeel 3de kind (op zelfde dag):
€ 6/dag
• Niet-inwoner Steenokkerzeel: € 13/dag
Inbegrepen: activiteiten, opvang, 1 stuk fruit per
dag, verzekering. Zelf te voorzien: lunchpakket en
tussendoortjes.
Inschrijven:
Periode 2022
Krokus- en Paasvakantie
Zomervakantie
Herfst- en kerstvakantie

Op het speelplein spelen we iedere week in een ander
thema. De activiteiten die de animatoren voorzien worden
hierin uitgewerkt en de activiteit op donderdag zal steeds
binnen dit kader vallen. Nu al benieuwd? Geen nood,
hieronder wordt al een tipje van de sluier opgelicht!

Start inschrijvingen
17 januari 2022
25 april 2022
5 september 2022

Waar:
• Online: www.steenokkerzeel.be/tickets
• Aan het onthaal van het gemeentehuis
(Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel)
Info :
https://www.steenokkerzeel.be/speelplein-de-winnys
Jeugddienst - 02 254 19 70 – jeugd@steenokkerzeel.be
BELANGRIJK!
• Bij ziekte wordt de Jeugddienst zo snel mogelijk per e-mail verwittigd. Tot
maximum 2 dagen na ziekte kan je het doktersattest binnenbrengen en krijg
je het inschrijvingsgeld voor die dagen terug.
• Het volledige speelpleinreglement kan geraadpleegd worden op www.
steenokkerzeel.be/jeugd/speelpleinwerking of opgevraagd worden bij de
Jeugddienst.
Taalwerking:
Kinderen die minder goed Nederlands spreken, kunnen door de taalanimatoren
van het speelplein op een speelse manier Nederlands leren. Bij vragen kan je
de Jeugddienst contacteren.

Krokusvakantie: Superheld Winny!
Paasvakantie week 1: Hoe vettiger, hoe prettiger!
Paasvakantie week 2: Wat wordt Winny later?!
Herfstvakantie: Winny Mirakels!
Kerstvakantie week 1: Winny ontdekt de aarde!
Kerstvakantie week 2: Winny Freeze!

Zomervakantie
Week 1 (04/07 – 08/07): Winny vliegt het jaar door!
Ken jij alle feestdagen van het jaar? Winny nog niet, maar
met jullie hulp zal dat niet lang meer duren! Op een week
tijd racen we het jaar door en leer je ze allemaal kennen!
Wie weet vier je deze week kerst in de zomer?!
Week 2 (11/07 – 15/07): Winny en de magische
jukebox!
Do, re, mi, fa, sol, laaaaaaaa, si! Hou jij ook zo van muziek?
Super leuk, want deze week staat helemaal in het teken
ervan! Benieuwd naar wat die magische jukebox nu eigenlijk
is? Kom het mee ontdekken met Winny!
Week 3 (18/07 – 22/07): Tussen de soep en de patatten!
Het leven op de boerderij is steeds een feest, zoveel leven
in de brouwerij. Er zijn steeds zaken die moeten gebeuren,
zo zeggen mensen al wel eens dat er iets ‘tussen de soep
en de patatten’ in orde gebracht moet worden! Deze week
doen we dat: van de stal naar de keuken en van het veld

naar de diertjes. Benieuwd naar deze week vol boerderijplezier? Wij ook!
Week 4 (25/07 – 29/07): Winny op de rode loper!
3, 2, 1, … Actie! Het leven op de rode loper is zo glamoureus!
Winny neemt ons deze week mee voor de camera’s,
paparazzi en op exclusieve feesten. Hoe ziet je leven eruit
als superster, acteur, actrice of popster? Wat doen die
mensen eigenlijk doorheen de dag? Kom het deze week te
weten en beleef het zelf!
Week 5 (01/08 – 05/08): Een luizenleven!
Ben jij ook nieuwsgierig naar de wondere wereld van
insecten en ongedierte? Weet jij wat zij eten en hoe zij
leven? Zou jij graag eens een spin of een bladluisje zijn? Een
sprinkhaan misschien? Na deze week weten we allemaal
hoe een luizenleven eruit ziet en heeft de natuur geen
geheimen meer voor ons!
Week 6 (08/08 – 12/08): Yo, Yo, dansen doe je zo!
… 5, 6, 7, 8! In de maat, uit de maat, op de maat, onder
de maat… Het maakt allemaal niets uit, maar wat vast
staat is dat we deze week dansen, dansen, dansen tot we
erbij neervallen! Welke soorten dans zijn er? Welke is jouw
favoriet? Volgt er misschien een echte dance-battle? Kom
jouw danstalent tonen deze week!
Week 7 (15/08 – 19/08): Fantechtastisch!
Winny is nieuwsgierig… eigenlijk naar alles, maar hij is
vooral benieuwd naar de wereld van de technologie en de
toekomst. Tijdens deze week leren we allerlei technische
snufjes en spelen we ermee natuurlijk! – écht fantechtastisch
dus!
Week 8 (22/08 – 26/08): Winnyland!
“Heel erg lang geleden, in een prachtig land ver hier
vandaan…” is een zinnetje dat we allemaal kennen. We
weten allemaal waarover dit gaat natuurlijk… Winnyland!!!
Enthousiast? Wij ook! Dit wil je niet missen!

Een leuk zomeraanbod op Speelplein de Winny’s!

Wil je inschrijven of meer info? Ga naar de bijhorende kleur op de volgende pagina’s.
Je vindt er de specifieke tarieven en contactpersonen.
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4- tot 5-jarigen
3- tot 14-jarigen
3- tot 12-jarigen
6- tot 16-jarigen

Taekwondo kamp
Speelpleinwerking
Omnisport- en creakamp
Golfstage

HwaRang
Jeugddienst
Sportlief! vzw
Brabantse Golf

kerstvakantie
26/12 t.e.m. 30/12
02/01 t.e.m. 06/01
02/01 t.e.m. 06/01

3- tot 14-jarigen
3- tot 12-jarigen
3- tot 14-jarigen

Speelpleinwerking
Omnisport- en creakamp
Speelpleinwerking

Jeugddienst
Sportlief! vzw
Jeugddienst

Wie: kleuters en kinderen tussen 3 en 14 jaar die wonen
of naar school gaan in Steenokkerzeel.
Programma:
• 7u30 – 9u: opvang
• 9u – 16u: activiteiten
• 16u – 18u: opvang

Thema’s kleine vakanties

Locatie:
Chiro- en Speelpleinlokalen Perk, Kerfdreef 3, 1820 Perk.

Speelpleinwerking De Winny’s
Op het speelplein gaat het er steeds heel plezant aan toe!
Kinderen tussen 3 en 14 jaar die wonen of naar school
gaan in Steenokkerzeel zijn er welkom om te komen
spelen, verkleden, ravotten, knutselen, koken en zo veel
meer! De animatoren van de speelpleinwerking hebben
allemaal een animatorenattest op zak en doen er alles aan
om je kids de vakantie van hun leven te bezorgen. Je kan elke
schoolvakantie rekenen op onze inzet, telkens in het thema
van de week.

Prijs:
• Inwoner Steenokkerzeel 1ste kind: € 10/dag
• Inwoner Steenokkerzeel 2de kind (op zelfde dag):
€ 8/dag
• Inwoner Steenokkerzeel 3de kind (op zelfde dag):
€ 6/dag
• Niet-inwoner Steenokkerzeel: € 13/dag
Inbegrepen: activiteiten, opvang, 1 stuk fruit per
dag, verzekering. Zelf te voorzien: lunchpakket en
tussendoortjes.
Inschrijven:
Periode 2022
Krokus- en Paasvakantie
Zomervakantie
Herfst- en kerstvakantie

Op het speelplein spelen we iedere week in een ander
thema. De activiteiten die de animatoren voorzien worden
hierin uitgewerkt en de activiteit op donderdag zal steeds
binnen dit kader vallen. Nu al benieuwd? Geen nood,
hieronder wordt al een tipje van de sluier opgelicht!

Start inschrijvingen
17 januari 2022
25 april 2022
5 september 2022

Waar:
• Online: www.steenokkerzeel.be/tickets
• Aan het onthaal van het gemeentehuis
(Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel)
Info :
https://www.steenokkerzeel.be/speelplein-de-winnys
Jeugddienst - 02 254 19 70 – jeugd@steenokkerzeel.be
BELANGRIJK!
• Bij ziekte wordt de Jeugddienst zo snel mogelijk per e-mail verwittigd. Tot
maximum 2 dagen na ziekte kan je het doktersattest binnenbrengen en krijg
je het inschrijvingsgeld voor die dagen terug.
• Het volledige speelpleinreglement kan geraadpleegd worden op www.
steenokkerzeel.be/jeugd/speelpleinwerking of opgevraagd worden bij de
Jeugddienst.
Taalwerking:
Kinderen die minder goed Nederlands spreken, kunnen door de taalanimatoren
van het speelplein op een speelse manier Nederlands leren. Bij vragen kan je
de Jeugddienst contacteren.

Krokusvakantie: Superheld Winny!
Paasvakantie week 1: Hoe vettiger, hoe prettiger!
Paasvakantie week 2: Wat wordt Winny later?!
Herfstvakantie: Winny Mirakels!
Kerstvakantie week 1: Winny ontdekt de aarde!
Kerstvakantie week 2: Winny Freeze!

Zomervakantie
Week 1 (04/07 – 08/07): Winny vliegt het jaar door!
Ken jij alle feestdagen van het jaar? Winny nog niet, maar
met jullie hulp zal dat niet lang meer duren! Op een week
tijd racen we het jaar door en leer je ze allemaal kennen!
Wie weet vier je deze week kerst in de zomer?!
Week 2 (11/07 – 15/07): Winny en de magische
jukebox!
Do, re, mi, fa, sol, laaaaaaaa, si! Hou jij ook zo van muziek?
Super leuk, want deze week staat helemaal in het teken
ervan! Benieuwd naar wat die magische jukebox nu eigenlijk
is? Kom het mee ontdekken met Winny!
Week 3 (18/07 – 22/07): Tussen de soep en de patatten!
Het leven op de boerderij is steeds een feest, zoveel leven
in de brouwerij. Er zijn steeds zaken die moeten gebeuren,
zo zeggen mensen al wel eens dat er iets ‘tussen de soep
en de patatten’ in orde gebracht moet worden! Deze week
doen we dat: van de stal naar de keuken en van het veld

naar de diertjes. Benieuwd naar deze week vol boerderijplezier? Wij ook!
Week 4 (25/07 – 29/07): Winny op de rode loper!
3, 2, 1, … Actie! Het leven op de rode loper is zo glamoureus!
Winny neemt ons deze week mee voor de camera’s,
paparazzi en op exclusieve feesten. Hoe ziet je leven eruit
als superster, acteur, actrice of popster? Wat doen die
mensen eigenlijk doorheen de dag? Kom het deze week te
weten en beleef het zelf!
Week 5 (01/08 – 05/08): Een luizenleven!
Ben jij ook nieuwsgierig naar de wondere wereld van
insecten en ongedierte? Weet jij wat zij eten en hoe zij
leven? Zou jij graag eens een spin of een bladluisje zijn? Een
sprinkhaan misschien? Na deze week weten we allemaal
hoe een luizenleven eruit ziet en heeft de natuur geen
geheimen meer voor ons!
Week 6 (08/08 – 12/08): Yo, Yo, dansen doe je zo!
… 5, 6, 7, 8! In de maat, uit de maat, op de maat, onder
de maat… Het maakt allemaal niets uit, maar wat vast
staat is dat we deze week dansen, dansen, dansen tot we
erbij neervallen! Welke soorten dans zijn er? Welke is jouw
favoriet? Volgt er misschien een echte dance-battle? Kom
jouw danstalent tonen deze week!
Week 7 (15/08 – 19/08): Fantechtastisch!
Winny is nieuwsgierig… eigenlijk naar alles, maar hij is
vooral benieuwd naar de wereld van de technologie en de
toekomst. Tijdens deze week leren we allerlei technische
snufjes en spelen we ermee natuurlijk! – écht fantechtastisch
dus!
Week 8 (22/08 – 26/08): Winnyland!
“Heel erg lang geleden, in een prachtig land ver hier
vandaan…” is een zinnetje dat we allemaal kennen. We
weten allemaal waarover dit gaat natuurlijk… Winnyland!!!
Enthousiast? Wij ook! Dit wil je niet missen!

Een leuk zomeraanbod op Speelplein de Winny’s!

Wil je inschrijven of meer info? Ga naar de bijhorende kleur op de volgende pagina’s.
Je vindt er de specifieke tarieven en contactpersonen.
SPEELPLEIN

krokusvakantie
28/02 t.e.m. 04/03
28/02 t.e.m. 04/03

paasvakantie
04/04 t.e.m. 08/04
04/04 t.e.m. 08/04
04/04 t.e.m. 08/04
04/04 t.e.m. 08/04
06/04 t.e.m. 08/04
11/04 t.e.m. 15/04
11/04 t.e.m. 15/04

zomervakantie

01/07 of 02/07 t.e.m. 11/07
04/07 t.e.m. 08/07
04/07 t.e.m. 07/07
04/07 t.e.m. 08/07
04/07 t.e.m. 08/07
04/07 t.e.m. 08/07
04/07 t.e.m. 08/07
11/07 t.e.m. 15/07
11/07 t.e.m. 15/07
11/07 t.e.m. 15/07
11/07 t.e.m. 15/07
18/07 t.e.m. 20/07
18/07 t.e.m. 20/07
18-20/07 en 22/07
25/07 t.e.m. 29/07
25/07 t.e.m. 29/07
01/08 t.e.m. 05/08
01/08 t.e.m. 05/08
01/08 t.e.m. 05/08
08/08 t.e.m. 12/08
08/08 t.e.m. 12/08
08/08 t.e.m. 12/08
16/08 t.e.m. 19/08
16/08 t.e.m. 19/08
16/08 t.e.m. 19/08
22/08 t.e.m. 26/08
22/08 t.e.m. 26/08
22/08 t.e.m. 26/08
22/08 t.e.m. 26/08
22/08 t.e.m. 26/08
23/08 t.e.m. 26/08
29/08 t.e.m. 31/08

herfstvakantie
31/10 t.e.m. 01/11
31/10 en 02-04/11
02/11 t.e.m. 04/11
02/11 t.e.m. 04/11

SPORTKAMPEN GEMEENTE

SPORTKAMPEN VERENIGINGEN

3- tot 8-jarigen
3- tot 14-jarigen

Kleuteromnisport- en creakamp
Speelpleinwerking

Sportlief! vzw
Jeugddienst

3- tot 14-jarigen
10- tot 16-jarigen
5- tot 15-jarigen
6- tot 17-jarigen
6- tot 16-jarigen
3- tot 14-jarigen
3- tot 12-jarigen

Speelpleinwerking
Avonturensportkamp
Voetbalstage
Taekwando kamp
Golfstage
Speelpleinwerking
Omnisportkamp

Jeugddienst
Sportdienst
KSVO
HwaRang
Brabantse Golf
Jeugddienst
RheAxion vzw

10- tot 18-jarigen
3- tot 14-jarigen
6- tot 16-jarigen
6- tot 17-jarigen
5- tot 18-jarigen
3- tot 5-jarigen
5- tot 12-jarigen
5- tot 8-jarigen
3- tot 5-jarigen
5- tot 12-jarigen
3- tot 14-jarigen
3- tot 5-jarigen
5- tot 12-jarigen
3- tot 14-jarigen
3- tot 14-jarigen
3- tot 12-jarigen
3- tot 12-jarigen
3- tot 14-jarigen
5- tot 18-jarigen
3- tot 14-jarigen
3- tot 5-jarigen
5- tot 12-jarigen
3- tot 14-jarigen
3- tot 5-jarigen
5- tot 12-jarigen
3- tot 14-jarigen
10- tot 16-jarigen
3- tot 5-jarigen
5- tot 12-jarigen
5- tot 14-jarigen
6- tot 16-jarigen
5- tot 12-jarigen

Avonturenkamp
Speelpleinwerking
Golfstage
Taekwando kamp
Tennisstage
Kleutersport- en creakamp
Omnisportkamp
Basketbalkamp
Kleutersport- en creakamp
Omnisportkamp
Speelpleinwerking
Kleutersport- en creakamp
Omnisportkamp
Speelpleinwerking
Speelpleinwerking
Omnisportkamp
Omnisportkamp
Speelpleinwerking
Tennisstage
Speelpleinwerking
Kleutersport- en creakamp
Omnisportkamp
Speelpleinwerking
Kleutersport- en creakamp
Omnisportkamp
Speelpleinwerking
Avonturensportkamp
Kleutersport- en creakamp
Omnisportkamp
Voetbalkamp
Golfstage
Danskamp

Avonturenkamp vzw
Jeugddienst
Brabantse Golf
HwaRang
TC Kasteel Van Ham
Sportlief! vzw
Sportlief! vzw
KYD Basket
Sportlief! vzw
Sportlief! vzw
Jeugddienst
Sportlief! vzw
Sportlief! vzw
Jeugddienst
Jeugddienst
RheAxion vzw
RheAxion vzw
Jeugddienst
TC Kasteel Van Ham
Jeugddienst
Sportlief! vzw
Sportlief! vzw
Jeugddienst
Sportlief! vzw
Sportlief! vzw
Jeugddienst
Sportdienst
Sportlief! vzw
Sportlief! vzw
KFC Perk
Brabantse Golf
RheAxion vzw

4- tot 5-jarigen
3- tot 14-jarigen
3- tot 12-jarigen
6- tot 16-jarigen

Taekwondo kamp
Speelpleinwerking
Omnisport- en creakamp
Golfstage

HwaRang
Jeugddienst
Sportlief! vzw
Brabantse Golf

kerstvakantie
26/12 t.e.m. 30/12
02/01 t.e.m. 06/01
02/01 t.e.m. 06/01

3- tot 14-jarigen
3- tot 12-jarigen
3- tot 14-jarigen

Speelpleinwerking
Omnisport- en creakamp
Speelpleinwerking

Jeugddienst
Sportlief! vzw
Jeugddienst

Wie: kleuters en kinderen tussen 3 en 14 jaar die wonen
of naar school gaan in Steenokkerzeel.
Programma:
• 7u30 – 9u: opvang
• 9u – 16u: activiteiten
• 16u – 18u: opvang

Thema’s kleine vakanties

Locatie:
Chiro- en Speelpleinlokalen Perk, Kerfdreef 3, 1820 Perk.

Speelpleinwerking De Winny’s
Op het speelplein gaat het er steeds heel plezant aan toe!
Kinderen tussen 3 en 14 jaar die wonen of naar school
gaan in Steenokkerzeel zijn er welkom om te komen
spelen, verkleden, ravotten, knutselen, koken en zo veel
meer! De animatoren van de speelpleinwerking hebben
allemaal een animatorenattest op zak en doen er alles aan
om je kids de vakantie van hun leven te bezorgen. Je kan elke
schoolvakantie rekenen op onze inzet, telkens in het thema
van de week.

Prijs:
• Inwoner Steenokkerzeel 1ste kind: € 10/dag
• Inwoner Steenokkerzeel 2de kind (op zelfde dag):
€ 8/dag
• Inwoner Steenokkerzeel 3de kind (op zelfde dag):
€ 6/dag
• Niet-inwoner Steenokkerzeel: € 13/dag
Inbegrepen: activiteiten, opvang, 1 stuk fruit per
dag, verzekering. Zelf te voorzien: lunchpakket en
tussendoortjes.
Inschrijven:
Periode 2022
Krokus- en Paasvakantie
Zomervakantie
Herfst- en kerstvakantie

Op het speelplein spelen we iedere week in een ander
thema. De activiteiten die de animatoren voorzien worden
hierin uitgewerkt en de activiteit op donderdag zal steeds
binnen dit kader vallen. Nu al benieuwd? Geen nood,
hieronder wordt al een tipje van de sluier opgelicht!

Start inschrijvingen
17 januari 2022
25 april 2022
5 september 2022

Waar:
• Online: www.steenokkerzeel.be/tickets
• Aan het onthaal van het gemeentehuis
(Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel)
Info :
https://www.steenokkerzeel.be/speelplein-de-winnys
Jeugddienst - 02 254 19 70 – jeugd@steenokkerzeel.be
BELANGRIJK!
• Bij ziekte wordt de Jeugddienst zo snel mogelijk per e-mail verwittigd. Tot
maximum 2 dagen na ziekte kan je het doktersattest binnenbrengen en krijg
je het inschrijvingsgeld voor die dagen terug.
• Het volledige speelpleinreglement kan geraadpleegd worden op www.
steenokkerzeel.be/jeugd/speelpleinwerking of opgevraagd worden bij de
Jeugddienst.
Taalwerking:
Kinderen die minder goed Nederlands spreken, kunnen door de taalanimatoren
van het speelplein op een speelse manier Nederlands leren. Bij vragen kan je
de Jeugddienst contacteren.

Krokusvakantie: Superheld Winny!
Paasvakantie week 1: Hoe vettiger, hoe prettiger!
Paasvakantie week 2: Wat wordt Winny later?!
Herfstvakantie: Winny Mirakels!
Kerstvakantie week 1: Winny ontdekt de aarde!
Kerstvakantie week 2: Winny Freeze!

Zomervakantie
Week 1 (04/07 – 08/07): Winny vliegt het jaar door!
Ken jij alle feestdagen van het jaar? Winny nog niet, maar
met jullie hulp zal dat niet lang meer duren! Op een week
tijd racen we het jaar door en leer je ze allemaal kennen!
Wie weet vier je deze week kerst in de zomer?!
Week 2 (11/07 – 15/07): Winny en de magische
jukebox!
Do, re, mi, fa, sol, laaaaaaaa, si! Hou jij ook zo van muziek?
Super leuk, want deze week staat helemaal in het teken
ervan! Benieuwd naar wat die magische jukebox nu eigenlijk
is? Kom het mee ontdekken met Winny!
Week 3 (18/07 – 22/07): Tussen de soep en de patatten!
Het leven op de boerderij is steeds een feest, zoveel leven
in de brouwerij. Er zijn steeds zaken die moeten gebeuren,
zo zeggen mensen al wel eens dat er iets ‘tussen de soep
en de patatten’ in orde gebracht moet worden! Deze week
doen we dat: van de stal naar de keuken en van het veld

naar de diertjes. Benieuwd naar deze week vol boerderijplezier? Wij ook!
Week 4 (25/07 – 29/07): Winny op de rode loper!
3, 2, 1, … Actie! Het leven op de rode loper is zo glamoureus!
Winny neemt ons deze week mee voor de camera’s,
paparazzi en op exclusieve feesten. Hoe ziet je leven eruit
als superster, acteur, actrice of popster? Wat doen die
mensen eigenlijk doorheen de dag? Kom het deze week te
weten en beleef het zelf!
Week 5 (01/08 – 05/08): Een luizenleven!
Ben jij ook nieuwsgierig naar de wondere wereld van
insecten en ongedierte? Weet jij wat zij eten en hoe zij
leven? Zou jij graag eens een spin of een bladluisje zijn? Een
sprinkhaan misschien? Na deze week weten we allemaal
hoe een luizenleven eruit ziet en heeft de natuur geen
geheimen meer voor ons!
Week 6 (08/08 – 12/08): Yo, Yo, dansen doe je zo!
… 5, 6, 7, 8! In de maat, uit de maat, op de maat, onder
de maat… Het maakt allemaal niets uit, maar wat vast
staat is dat we deze week dansen, dansen, dansen tot we
erbij neervallen! Welke soorten dans zijn er? Welke is jouw
favoriet? Volgt er misschien een echte dance-battle? Kom
jouw danstalent tonen deze week!
Week 7 (15/08 – 19/08): Fantechtastisch!
Winny is nieuwsgierig… eigenlijk naar alles, maar hij is
vooral benieuwd naar de wereld van de technologie en de
toekomst. Tijdens deze week leren we allerlei technische
snufjes en spelen we ermee natuurlijk! – écht fantechtastisch
dus!
Week 8 (22/08 – 26/08): Winnyland!
“Heel erg lang geleden, in een prachtig land ver hier
vandaan…” is een zinnetje dat we allemaal kennen. We
weten allemaal waarover dit gaat natuurlijk… Winnyland!!!
Enthousiast? Wij ook! Dit wil je niet missen!

Gemeentelijke Avonturenkampen
Zin in een vakantie vol sport, spel en avontuur? Dan zijn
onze avonturenkampen voor jongeren van 10 tot 16 jaar
zeker iets voor jou! Op het programma staan o.a. kajak,
mountainbike, muurklimmen, vlottentocht, beachgames,...
Onze enthousiaste en ervaren monitoren staan alvast te
popelen om met jullie op avontuur te gaan!
Praktische info
Wie: jongeren van 10 tot 16 jaar
Programma:
• 7u30 – 9u: opvang
• 9u – 16u: activiteiten
• 16u – 17u30: opvang

Prijs: € 90/per week
Inbegrepen: sporten, opvang, busvervoer, 1 drankje per dag,
verzekering. Zelf te voorzien: lunchpakket en tussendoortjes.
Inschrijven:
• Vanaf 17 februari 2022 tot 1 week voor de start van de
activiteit
• Online: www.steenokkerzeel.be/tickets
• Aan het onthaal van het gemeentehuis (Orchideeënlaan
17, 1820 Steenokkerzeel)
Info :
https://www.steenokkerzeel.be/sportkampen
Sportdienst - 02 254 19 70 – sport@steenokkerzeel.be

Locatie:
• Opvang: sporthal Hertblock, Orchideeënlaan z/n, 1820
Steenokkerzeel
• Activiteiten: Sport Vlaanderen Hofstade

Avonturenkamp vzw
Deze jongerenorganisatie (vzw) organiseert al 25 jaar lang een
tiendaags tentenkamp begin juli in de Ardennen. Jongeren tussen
10 en 18 jaar uit Groot-Steenokkerzeel, maar ook daarbuiten, kunnen
met hen mee en dat voor een democratische prijs van €290.
Ze gaan dit jaar op kamp van 2 juli tot en met 11 juli 2022. Voor
de oudste groep begint AVK al op 1 juli 2022. Binnenkort kan je van
hen meer info verwachten.
Info & inschrijven
https://avksteenokkerzeel.wordpress.com
avonturenkamp.steenokkerzeel@outlook.com - 0472 84 62 56

Basketbalkamp
Wil je kennismaken met basketbal? Of speel je al even, en is basketbal
jouw favoriete sport? Kom dan naar ons basketkamp in de school de
Piramide van 11 t.e.m. 15 juli 2022. Dit kamp is voor U8 en U10, dit
wil zeggen geboortejaren 2013, 2014, 2015 en 2016.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 euro voor leden van de
Young Devils, en 115 euro voor niet-leden. Het verschil zit hier in
de verzekering.
Info & inschrijven
https://www.kyd.be - info@kyd.be.

Danskampen RheAxion
Je kan bij RheAxion terecht voor een gevarieerd aanbod aan
kampen: van omnisport en creakampen voor kleuters, tot omnisport
en danskampen voor kinderen van de lagere school. Zij werken
steeds in thema waarbij plezier en bewegen centraal staan.
Inschrijvingsgeld: €90 voor de omnisportkampen en €70 voor
het danskamp.
Info & inschrijven
www.rheaxion.be/kampen - 0497 93 83 44.
Inschrijven kan vanaf 1 januari 2022 via de website.

Golfstages Brabantse golf
Nooit gegolfd? Probeer het tijdens een stage op de Brabantse Golf.
Wij ontvangen 6 tot 16 jarigen op onze terreinen in Melsbroek.
Paasstage: 6 april t.e.m. 8 april 2022 (3 dagen)
Zomerstage 1: 4 juli t.e.m. 7 juli 2022 (4 dagen)
Zomerstage 2: 23 augustus t.e.m. 26 augustus 2022 (4 dagen)
Herfststage: 2 t.e.m. 4 november 2022 (3 dagen)
Info & inschrijven
https://www.brabantsegolf.be/leergolfen
secretariaat@brabantsegolf.be - 02 751 82 05
Neemt de vakantieopvang een grote hap uit je budget? Wij zetten graag even de financiële tegemoetkomingen
op een rijtje.
•
•
•
•

Voor kinderen jonger dan 14 jaar kan je per dag € 13,70 (€ 13 in 2020) fiscaal inbrengen. In het voorjaar krijg
je via e-mail (voor de gemeentelijke activiteiten) een fiscaal attest van de inschrijvingen van het jaar voordien.
De meeste ziekenfondsen betalen op jaarbasis ook een deel van het inschrijvingsgeld terug. Dit varieert van
€ 15 tot € 30 per jaar per kind, afhankelijk van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten.
Informeer ook eens bij je werkgever, ook daar kan je soms een terugbetaling krijgen.
Personen met een laag inkomen kunnen bij de Jeugddienst terecht voor een passiepas. Als je voldoet aan
de voorwaarden, kan je een tussenkomst van € 250 per kind per jaar krijgen voor lidmaatschap van een
Steenokkerzeelse vereniging, deelname aan activiteiten georganiseerd door de gemeente en de school, …

Sportkampen Sportlief! vzw
De sportkampen van Sportlief betekenen vooral plezier, ontspanning,
gevarieerd bewegen en een brede motorische vorming voor
kinderen van 4 tot 12 jaar. In zowel de kleutersportkampen als de
sportkampen is ‘Multimove voor kinderen’ de rode draad. Alle
lesgevers zijn gediplomeerde en ervaren leerkrachten. Er wordt
gesport van 9u tot 16u. Er is opvang voorzien van 8u tot 17u.
Inschrijvingsgeld: €90 voor sportkampen van 5 dagen / €75 voor
4 dagen / €55 voor 3 dagen
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Info & inschrijven
www.sportlief.be - info@sportlief.be - 0472 33 71 16.
Inschrijven kan ter plaatse tot op de dag van de start van het
sportkamp

Tennisstages TC Kasteel Van Ham
Elk jaar worden tijdens de zomervakantie twee tennisstages
georganiseerd voor kinderen tussen 5 en 18 jaar oud. In juli vindt
de stage plaats van 4 juli t.e.m. 8 juli 2022 en in augustus
van 1 t.e.m. 5 augustus 2022. Tussen 9u en 16u worden de
tennislessen afgewisseld met omnisportactiviteiten. De kinderen
worden opgevangen en begeleid door ervaren lesgevers. Er is
opvang vanaf 8u30 en tot 17u.
Het inschrijvingsgeld voor een stage bedraagt €140. Wie
inschrijft en betaalt voor 1 maart 2022, krijgt korting.
Info & inschrijven
www.tckasteelvanham.be/zomerstages-jeugd/

Vechtsportkamp HwaRang
Een sportkamp met als hoofdthema gevechtsporten? Dat
kan! HwaRang organiseert vanaf nu kampen tijdens de
vakantieperiodes voor kinderen van 6 t.e.m. 17 jaar. Het
inschrijvingsgeld bedraagt €150 voor het eerste kind en €100
voor het tweede. De kleuter tweedaagse kost €80.
Paasvakantie: 4 t.e.m. 8 april 2022 (6-17 jaar)
Zomervakantie: 4 juli t.e.m. 8 juli 2022 en/of 22 tot en met 26
augustus 2022 (6-17 jaar)
Kleuter tweedaagse: 31 oktober 2022 t.e.m. 1 nov 2022 (4-5
jaar)
Info & inschrijven
Hwarang_itf@hotmail.be - 0498 12 73 54.

Voetbalstage KFC Perk
Het voetbalkamp van KFC Perk wordt georganiseerd van 22
augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2022 voor jongens
én meisjes van U6 (°2017) tot en met U15 (°2008). Het kamp vindt
plaats op de voetbalterreinen van KFC Perk. Ook kinderen met
een verstandelijke beperking van 6 tot 14 jaar zijn welkom voor
het G-sportkamp.
Inschrijvingsgeld: €150 voor het eerste kind / €140 voor het
tweede / €130 voor het derde
Info & inschrijven
www.kfc-perk.be.

Voetbalstage KSVO
De voetbalstage van KSVO wordt georganiseerd van 4 april tot
en met 8 april 2022 voor kinderen van 5 tot en met 15 jaar en
vindt plaats op de voetbalterreinen van KSVO aan de Damlaan in
Steenokkerzeel.
Inschrijvingsgeld: €170 voor het eerste kind / €150 voor het
tweede kind uit hetzelfde gezin / €120 voor het derde kind uit
hetzelfde gezin
Info & inschrijven
www.ksvo.be - stage@ksvo.be
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Gemeentelijke Avonturenkampen
Zin in een vakantie vol sport, spel en avontuur? Dan zijn
onze avonturenkampen voor jongeren van 10 tot 16 jaar
zeker iets voor jou! Op het programma staan o.a. kajak,
mountainbike, muurklimmen, vlottentocht, beachgames,...
Onze enthousiaste en ervaren monitoren staan alvast te
popelen om met jullie op avontuur te gaan!
Praktische info
Wie: jongeren van 10 tot 16 jaar
Programma:
• 7u30 – 9u: opvang
• 9u – 16u: activiteiten
• 16u – 17u30: opvang

Prijs: € 90/per week
Inbegrepen: sporten, opvang, busvervoer, 1 drankje per dag,
verzekering. Zelf te voorzien: lunchpakket en tussendoortjes.
Inschrijven:
• Vanaf 17 februari 2022 tot 1 week voor de start van de
activiteit
• Online: www.steenokkerzeel.be/tickets
• Aan het onthaal van het gemeentehuis (Orchideeënlaan
17, 1820 Steenokkerzeel)
Info :
https://www.steenokkerzeel.be/sportkampen
Sportdienst - 02 254 19 70 – sport@steenokkerzeel.be

Locatie:
• Opvang: sporthal Hertblock, Orchideeënlaan z/n, 1820
Steenokkerzeel
• Activiteiten: Sport Vlaanderen Hofstade

Avonturenkamp vzw
Deze jongerenorganisatie (vzw) organiseert al 25 jaar lang een
tiendaags tentenkamp begin juli in de Ardennen. Jongeren tussen
10 en 18 jaar uit Groot-Steenokkerzeel, maar ook daarbuiten, kunnen
met hen mee en dat voor een democratische prijs van €290.
Ze gaan dit jaar op kamp van 2 juli tot en met 11 juli 2022. Voor
de oudste groep begint AVK al op 1 juli 2022. Binnenkort kan je van
hen meer info verwachten.
Info & inschrijven
https://avksteenokkerzeel.wordpress.com
avonturenkamp.steenokkerzeel@outlook.com - 0472 84 62 56

Basketbalkamp
Wil je kennismaken met basketbal? Of speel je al even, en is basketbal
jouw favoriete sport? Kom dan naar ons basketkamp in de school de
Piramide van 11 t.e.m. 15 juli 2022. Dit kamp is voor U8 en U10, dit
wil zeggen geboortejaren 2013, 2014, 2015 en 2016.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 euro voor leden van de
Young Devils, en 115 euro voor niet-leden. Het verschil zit hier in
de verzekering.
Info & inschrijven
https://www.kyd.be - info@kyd.be.

Danskampen RheAxion
Je kan bij RheAxion terecht voor een gevarieerd aanbod aan
kampen: van omnisport en creakampen voor kleuters, tot omnisport
en danskampen voor kinderen van de lagere school. Zij werken
steeds in thema waarbij plezier en bewegen centraal staan.
Inschrijvingsgeld: €90 voor de omnisportkampen en €70 voor
het danskamp.
Info & inschrijven
www.rheaxion.be/kampen - 0497 93 83 44.
Inschrijven kan vanaf 1 januari 2022 via de website.

Golfstages Brabantse golf
Nooit gegolfd? Probeer het tijdens een stage op de Brabantse Golf.
Wij ontvangen 6 tot 16 jarigen op onze terreinen in Melsbroek.
Paasstage: 6 april t.e.m. 8 april 2022 (3 dagen)
Zomerstage 1: 4 juli t.e.m. 7 juli 2022 (4 dagen)
Zomerstage 2: 23 augustus t.e.m. 26 augustus 2022 (4 dagen)
Herfststage: 2 t.e.m. 4 november 2022 (3 dagen)
Info & inschrijven
https://www.brabantsegolf.be/leergolfen
secretariaat@brabantsegolf.be - 02 751 82 05
Neemt de vakantieopvang een grote hap uit je budget? Wij zetten graag even de financiële tegemoetkomingen
op een rijtje.
•
•
•
•

Voor kinderen jonger dan 14 jaar kan je per dag € 13,70 (€ 13 in 2020) fiscaal inbrengen. In het voorjaar krijg
je via e-mail (voor de gemeentelijke activiteiten) een fiscaal attest van de inschrijvingen van het jaar voordien.
De meeste ziekenfondsen betalen op jaarbasis ook een deel van het inschrijvingsgeld terug. Dit varieert van
€ 15 tot € 30 per jaar per kind, afhankelijk van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten.
Informeer ook eens bij je werkgever, ook daar kan je soms een terugbetaling krijgen.
Personen met een laag inkomen kunnen bij de Jeugddienst terecht voor een passiepas. Als je voldoet aan
de voorwaarden, kan je een tussenkomst van € 250 per kind per jaar krijgen voor lidmaatschap van een
Steenokkerzeelse vereniging, deelname aan activiteiten georganiseerd door de gemeente en de school, …

Sportkampen Sportlief! vzw
De sportkampen van Sportlief betekenen vooral plezier, ontspanning,
gevarieerd bewegen en een brede motorische vorming voor
kinderen van 4 tot 12 jaar. In zowel de kleutersportkampen als de
sportkampen is ‘Multimove voor kinderen’ de rode draad. Alle
lesgevers zijn gediplomeerde en ervaren leerkrachten. Er wordt
gesport van 9u tot 16u. Er is opvang voorzien van 8u tot 17u.
Inschrijvingsgeld: €90 voor sportkampen van 5 dagen / €75 voor
4 dagen / €55 voor 3 dagen
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Info & inschrijven
www.sportlief.be - info@sportlief.be - 0472 33 71 16.
Inschrijven kan ter plaatse tot op de dag van de start van het
sportkamp

Tennisstages TC Kasteel Van Ham
Elk jaar worden tijdens de zomervakantie twee tennisstages
georganiseerd voor kinderen tussen 5 en 18 jaar oud. In juli vindt
de stage plaats van 4 juli t.e.m. 8 juli 2022 en in augustus
van 1 t.e.m. 5 augustus 2022. Tussen 9u en 16u worden de
tennislessen afgewisseld met omnisportactiviteiten. De kinderen
worden opgevangen en begeleid door ervaren lesgevers. Er is
opvang vanaf 8u30 en tot 17u.
Het inschrijvingsgeld voor een stage bedraagt €140. Wie
inschrijft en betaalt voor 1 maart 2022, krijgt korting.
Info & inschrijven
www.tckasteelvanham.be/zomerstages-jeugd/

Vechtsportkamp HwaRang
Een sportkamp met als hoofdthema gevechtsporten? Dat
kan! HwaRang organiseert vanaf nu kampen tijdens de
vakantieperiodes voor kinderen van 6 t.e.m. 17 jaar. Het
inschrijvingsgeld bedraagt €150 voor het eerste kind en €100
voor het tweede. De kleuter tweedaagse kost €80.
Paasvakantie: 4 t.e.m. 8 april 2022 (6-17 jaar)
Zomervakantie: 4 juli t.e.m. 8 juli 2022 en/of 22 tot en met 26
augustus 2022 (6-17 jaar)
Kleuter tweedaagse: 31 oktober 2022 t.e.m. 1 nov 2022 (4-5
jaar)
Info & inschrijven
Hwarang_itf@hotmail.be - 0498 12 73 54.

Voetbalstage KFC Perk
Het voetbalkamp van KFC Perk wordt georganiseerd van 22
augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2022 voor jongens
én meisjes van U6 (°2017) tot en met U15 (°2008). Het kamp vindt
plaats op de voetbalterreinen van KFC Perk. Ook kinderen met
een verstandelijke beperking van 6 tot 14 jaar zijn welkom voor
het G-sportkamp.
Inschrijvingsgeld: €150 voor het eerste kind / €140 voor het
tweede / €130 voor het derde
Info & inschrijven
www.kfc-perk.be.

Voetbalstage KSVO
De voetbalstage van KSVO wordt georganiseerd van 4 april tot
en met 8 april 2022 voor kinderen van 5 tot en met 15 jaar en
vindt plaats op de voetbalterreinen van KSVO aan de Damlaan in
Steenokkerzeel.
Inschrijvingsgeld: €170 voor het eerste kind / €150 voor het
tweede kind uit hetzelfde gezin / €120 voor het derde kind uit
hetzelfde gezin
Info & inschrijven
www.ksvo.be - stage@ksvo.be
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