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Activiteiten
voor kinderen
en jongeren

ALGEMENE
INFORMATIE

Kan alles veilig verlopen?
We willen het risico zo klein mogelijk houden door rekening
te houden met deze richtlijnen:
Extra hygiënemaatregelen
C Op ieder initiatief zal er handzeep, alcoholgel en ontsmettingsmiddel aanwezig zijn.
C De kinderen wassen doorheen de dag op verschillende momenten hun handen
(bij aankomst, bij vertrek, eten lunch, bij toiletbezoek, enz.)
C Hoesten in de elleboog, niezen in papieren zakdoekjes, …
C Gebruikte materialen worden regelmatig ontsmet.
C Gebruikte locaties worden op regelmatige basis gepoetst en ontsmet.
C In alle locaties zijn pictogrammen aanwezig met daarop richtlijnen en afspraken.

Brengen en halen van kinderen
Kom je je kinderen brengen of ophalen?
Hou dan rekening met deze richtlijnen:
C Volwassenen dragen een mondmasker.
C Hou een afstand van 1,5m van andere kinderen, ouders of begeleiding.
C Kom bij voorkeur zelf je kind halen en doe geen beroep op vrienden of familie.
C Kinderen worden gebracht en opgehaald aan de ingang.

Vervoer Baloe - kampen
Er is vanuit Baloe geen vervoer mogelijk naar sportkampen,
kampen van de jeugddienst of Plein op Wielen.

Contact externen
In de mate van het mogelijke vermijden we contact met externen.

Ziekte
Ben je ziek of ben je recent ziek geweest?
Neem dan contact op met de organiserende dienst.
Je bezorgt een doktersattest aan de organiserende dienst
Indien het een betalende activiteit is, wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.
Neemt er toch een ziek kind deel of wordt er gedurende een bepaalde week
een kind ziek, dan wordt een noodprocedure opgestart.
Deelnemers die mogelijk besmet zijn, worden in afzondering geplaatst.
De ouders worden gecontacteerd om hun kind te komen ophalen.

Hoe inschrijven?
De inschrijvingen gaan van start op maandag 17 mei om 18.00u
Ga naar https://scherpenheuvel-zichem.ticketgang.eu/
om in te schrijven voor het aanbod.

Sociale, culturele en sportieve
participatiepremie:

vakantie
voor iedereen!

Willen je kinderen graag sporten of deelnemen aan vakantieactiviteiten?
Heb je dit tot nu toe uitgesteld omdat het financieel moeilijk is?
Ook in 2021 kent het OCMW premies toe aan kinderen en jongeren die deelnemen
aan sociale, culturele of sportieve activiteiten in de periode van 1 januari 2021
tot en met 31 december 2021.
Wil je weten of je in aanmerking komt of wil je een aanvraag indienen?
Neem dan contact op met de sociale dienst van het OCMW,
zij helpen je graag verder.

 OCMW
Markt 21
3271 Zichem
013 77 26 47
info@ocmwscherpenheuvel-zichem.be

BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG

Baloe

Wat is er
anders ?
Deze zomer mogen we kinderen
opvangen in bubbels van 50 unieke
kinderen op weekbasis.

Kinderopvang Baloe staat tijdens de schooldagen open voor kleuters
en lagere schoolkinderen die in Scherpenheuvel-Zichem wonen of naar
school gaan.
Tijdens vakanties kunnen ook kinderen van nieuw samengestelde
gezinnen die niet aan deze voorwaarden voldoen, terecht bij Baloe.
De voorwaarde hiervoor is dat deze kinderen tijdens de vakanties bij
een ouder verblijven die in Scherpenheuvel-Zichem woont of waarvan
de plus-zus of plus-broer in Scherpenheuvel-Zichem naar school gaan.
Je kan je kinderen enkel inschrijven voor Baloe als je vooraf een online
dossier in orde hebt gebracht via https://scherpenheuvel-zichem.
ticketgang.eu.
Doe dit nu al!
Je dossier moet steeds worden goedgekeurd door de administratieve
dienst van Baloe voordat je online kan inschrijven.
Heb je hulp nodig?
Neem dan contact op met ons, we helpen je graag verder.

Voorbeeld: als er een kindje enkel
maandag komt, dan telt dat mee als
1 van de 50 kinderen die week, en
kunnen er dus de andere vier dagen
maar 49 kinderen bij ons terecht in de
opvangbubbel.
We kiezen er voor om ook deze
zomer te werken op twee locaties.
We zullen zowel in Scherpenheuvel
als in Averbode een opvangbubbel
van 50 unieke kinderen op weekbasis
vormen.

Waar kan ik terecht?
Je kan deze zomer enkel inschrijven in de opvanglocatie die toegewezen is op
basis van de school.
IN ONZE OPVANGLOCATIE IN SCHERPENHEUVEL
WORDEN KINDEREN OPGEVANGEN VAN:
C ’t Karakolleke
C SJS Schoonderbuken
C SJS Messelbroek
C OLV Scherpenheuvel
C ’t Klaverblad
C ‘t Belhameltje
C Een school buiten het grondgebied op voorwaarde dat één ouder
gedomicilieerd is op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem.
contactgegevens baloe scherpenheuvel:

August Nihoulstraat 76 A
3270 Scherpenheuvel
0499 77 09 26

IN ONZE OPVANGLOCATIE IN AVERBODE
WORDEN KINDEREN OPGEVANGEN VAN:
C De Vlindertuin
C Ons Wereldje
C Den Hulst
C ’t Steltje
C ’t Stokpaardje
contactgegevens baloe averbode:

Westelsebaan 104
3271 Averbode
0492 73 24 51

Hoe reserveer ik?
Je kan enkel reserveren wanneer je beschikt over een
geactiveerde account.

Wanneer starten de inschrijvingen?

Aangezien er per week slechts 50 unieke kinderen
toegelaten worden tot de bubbel van de opvang, kiezen
we er voor om voorrang te geven aan gezinnen die een
hele week opvang nodig hebben. Als er daarna nog
mogelijkheden zijn, kan je ook op dagbasis reserveren.

Op maandag 17 mei om 18u openen de inschrijvingen
voor ouders die een volledige week opvang wensen.

Je moet de status van je reservatie voor de
buitenschoolse kinderopvang checken in je account van
Ticketgang, onder “Kinderopvang” en “Reservaties”.

Hoeveel kost de opvang?

Enkel wanneer je reservatie goedgekeurd is, is deze
definitief!

C Voor een periode minder dan 3 uur per dag: €4

Vanaf woensdag 19 mei om 18u kan er ook op dagbasis
ingeschreven worden.

Onze prijzen wijzigen niet tijdens de zomervakantie.

C Voor een periode tussen 3 en 6 uur per dag: €6
Let op! Wanneer je een goedgekeurde reservatie
annuleert, betaal je een boete van €5 per dag per
kind, zorg er dus voor dat je zeker bent vooraleer te
reserveren!! Wanneer je niet komt opdagen betaal je de
dagprijs: €10 per dag per kind.
De boete vervalt wanneer je een doktersattest bezorgt
aan de administratieve dienst (op het stadhuis) binnen de
zeven dagen. Ook bij een overmachtssituatie vervalt de
boete als deze gestaafd is door een schriftelijk bewijsstuk.

C Voor een periode meer dan 6 uur per dag: €10

Wanneer zijn we gesloten?
Wij zijn gesloten op woensdag 21 juli
en dinsdag 31 augustus.

Hoe en wanneer annuleren?
C Kosteloos annuleren is deze zomervakantie niet
mogelijk. Hou hier rekening mee wanneer je je
reservatie bevestigt.
C Wanneer je annuleert, betaal je 5 euro boete per kind.
C Wanneer je niet komt opdagen betaal je 10 euro boete
per kind.
C Elke annulatie gebeurt door je inschrijving aan te passen
in je online account van Ticketgang.
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Kampen

Tiener driedaagse

Skatekamp

VAN DONDERDAG 01 JULI
TOT EN MET ZATERDAG 03 JULI

VAN MAANDAG 05 JULI
TOT EN MET WOENSDAG 07 JULI

ADVENTURE UNLIMITED

HEIN’S SKATEBOARDING

Drie dagen vol avontuur en natuur, sport en spel op
maat van 12-plussers. We overnachten op een idyllische
locatie, in tentjes aan het water.
Opgelet: het is geen glamping, wel back to nature!

Skaten is meer dan een hobby alleen: het is een way
of life. Van basis moves tot tricks en flips, niets is
onmogelijk. Durf jij een ollie aan?

We gaan proberen recht te blijven staan op een
SUPboard, zelf ons potje koken, elke avond genieten
aan het kampvuur en heel veel waterplezier! Ben jij een
avontuurlijke tiener, schrijf je dan zeker in voor dit kamp!
Benodigdheden: je eigen fiets en voldoende zwemkledij.
Je ontvangt enkele weken voor het kamp nog een mailtje
met extra info.
 2006 - 2009
 100 euro

Professioneel skateboard en bescherming is voorzien.
Je mag natuurlijk steeds je eigen materiaal meebrengen.
 2011 – 2013
 van 9 u. – 12 u.
 2007 – 2010
 van 13 u. – 16 u.
 41 euro
 Skatepark Scherpenheuvel
Eggersberg z/n

Dans en Creakamp
VAN MAANDAG 05 JULI TOT EN MET VRIJDAG 09 JULI
DEVOTION ACADEMY
Bewegen, dansen, spelen... dit is de leukste mix voor
een geweldig dans- en spelkamp. Op vrijdag sluiten we
het kamp af met een heus toonmoment voor familie en
vrienden in den egger! Smeer je beentjes maar in want
het belooft een super leuke week te worden!
 2011 – 2017
 9 u. – 16 u.
Opvangmogelijkheden van 8.30 u. – 9 u.
en 16 u. – 16.30 u.
 96 euro
 den Egger, August Nihoulstraat 74

Paard- en Ponystage
VAN MAANDAG 05 JULI
TOT EN MET WOENSDAG 07 JULI
PRINCE BOSCH
Intensieve driedaagse stage op de stoeterij Prince Bosch.
Paarden en Pony’s verzorgen, berijden, ponygames en
wandelen buiten de stoeterij. We sluiten af met een
schoonheidswedstrijd.
 2003 – 2015
 9 u. – 16 u.
 155 euro
 Prince Boschstraat 101, 3270 Scherpenheuvel

Hengelsportkamp
VAN MAANDAG 05 JULI TOT EN MET WOENSDAG 07 JULI
HET GOUDVISJE DIEST
Tijdens dit kamp leer je verschillende hengelsportdisciplines ontdekken.
Op een leuke manier kom je te weten welke vissen, beestjes en planten er
allemaal voorkomen in een vijver. Je krijgt niet enkel uitleg over vissoorten,
maar je kan zelf aan de slag om verschillende hengelmontages te maken.
Wie weet vang je wel de grootste vis!
De kinderen krijgen tijdens dit kamp 2 drankjes per dag.
 2008 – 2014
 9.30 u. – 16 u.
 45 euro
 Vijver de Neppe, Steenweg Diest, straatje naast nr. 18 te Zichem

Avonturenkamp 1
VAN MAANDAG 12 JULI TOT EN MET VRIJDAG 16 JULI
ADVENTURE UNLIMITED
Een volledige week vol avontuur en uitdaging, waarbij
je stap voor stap de outdoor-wereld binnenwandelt.
Een mengeling van natuur, avontuur en plezier met
o.a. boogschieten, vlottentocht, kaart- en kompastocht,
death-ride, uitstap Halve Maan Diest,…
Er is tijdens dit avonturenkamp 1 overnachting voorzien.
In het avonturenkamp zit ook een BBQ, ontbijt en lunch.
 2009 – 2014
 9 u. – 16 u.
 100 euro
 Verzamelen t.h.v. Dierenparadijs,
Turnhoutsebaan, Okselaar

Circuskamp
VAN MAANDAG 12 JULI TOT EN MET VRIJDAG 16 JULI
CIRCUS- EN DANSATELIER TWIST
Een hele week worden we ondergedompeld in de
kunst van het circus. Kan jij rijden op een eenwieler of
jongleren met doekjes, ballen of ringen? Ooit al gehoord
van een diabolo of rolla bolla? Op het einde van de week
zijn we echte circusartiesten en mogen ouders onze
circuskunstjes komen bewonderen tijdens onze show.
 2009 – 2015
 9 u. – 16 u.
Opvangmogelijkheden
van 8.30 u. – 9 u. en 16 u. – 16.30 u.
 75 euro
 Sporthal Scherpenheuvel,
August Nihoulstraat 72

Kleutersportkamp 1
VAN MAANDAG 19 JULI TOT EN MET VRIJDAG 23 JULI
(NIET OP 21 JULI)
Met oog voor de ontwikkeling van het kind maken we
kennis met verschillende basisvaardigheden. De kleuters
worden opgedeeld in leeftijdsgroepen. De onderwerpen
die op een speelse wijze worden aangeboden zijn o.a.
verschillende turncircuits, dans, een balsportcircuit,
allerlei spelen,…
 2015 – 2018
 9 u. – 12 u.
Opvangmogelijkheden van 8.30 u. – 9 u.
en 12 u. - 13 u.
 53 euro
 Sporthal Scherpenheuvel
A. Nihoulstraat 72

Turnkamp
VAN MAANDAG 19 JULI TOT EN MET VRIJDAG 23 JULI
(NIET OP 21 JULI)
THOR ZICHEM
Een volledige dag ontdekken in de wondere wereld van
de turnsport. Alles komt aan bod, zoals zwaaien aan de
rekstok, springen over de pegasus, rollen over de mat,
oefeningen op de balk,…
 2009 – 2015
 9 u. – 16 u.
Opvangmogelijkeden van 8.30 u. – 9 u.
en 16 u. – 16.30 u.
 98,5 euro
 Turnzaal Thor, Oranjestraat, Zichem

Avonturenkamp Ardennen
VAN WOENSDAG 21 JULI TOT ZATERDAG 24 JULI
ADVENTURE UNLIMITED
Water. Aarde. Vuur. Licht. Met deze 4 elementen gaan we aan de slag tijdens onze vierdaagse
in de Ardennen. Ons Ardennenkamp zal weer een onvergetelijke gebeurtenis worden en
een “must” voor de al gevorderde avonturier! Samen uitdagingen aangaan, hoogtevrees
overwinnen tijdens het klimmen en ’s avonds sterke verhalen vertellen bij het kampvuur.
Schrijf jullie zeker in, en kom samen met ons een zalig kamp beleven!
Opgelet: De kinderen moeten zaterdag afgehaald worden in de Ardennen!
 2007 – 2011
 Woensdag 8.30 u. tot zaterdag 11 u.
 130 euro
Inlichtingen bij Pascal Mulders (0476 56 81 87 | pascalmulders@skynet.be)
Meebrengen:
C Slaapzak + matje
C Stevige wandelschoenen
C Eetgerief
C Aangepaste kledij + zwemkleding, zonnecrème
C Drinkbus
C Pyjama + toiletzak
C (water)Sandalen
C Dagrugzak
C Identiteitsbewijs
C Evt. medicatie + muggenmiddel
C Lunchpakket eerste dag
Opgelet: aangezien we met de trein reizen, de bagage zo compact mogelijk houden!
f De thuisblijvers kunnen ons kampje volgen via onze facebookpagina
“Avonturenkampen Adventure Unlimited vzw”

Omnisportkamp
VAN MAANDAG 26 JULI TOT EN MET VRIJDAG 30 JULI
Zin om eens te proeven van verschillende gekende
en minder gekende sport- en spelactiviteiten? Dan is
het omnisportkamp iets voor jou! We bieden je een
waaier van vaardigheden en sporten aan zoals hockey,
minitennis, voetbal, atletiek, KanJam, enz. Bij goed weer
sporten en spelen we buiten in de omgeving van de
sporthal.
 2009 – 2015
 9 u. – 16 u.
Opvangmogelijkheden van 8.30 u. – 9 u.
en 16 u. – 16.30 u.
 66 euro
 Sporthal Averbode, Vorststraat 55

Avonturenkamp 2
VAN MAANDAG 02 AUGUSTUS
TOT EN MET VRIJDAG 06 AUGUSTUS
ADVENTURE UNLIMITED
Een volledige week vol avontuur en uitdaging, waarbij
je stap voor stap de outdoor-wereld binnenwandelt.
Een mengeling van natuur, avontuur en plezier met o.a.
boogschieten, vlottentocht, kaart –en kompastocht,
death-ride, uitstap Halve Maan Diest,…
Er is tijdens dit avonturenkamp 1 overnachting voorzien.
In het avonturenkamp zit ook een BBQ, ontbijt en lunch.
 2009 – 2014
 9 u. – 16 u.
 100 euro
 Verzamelen t.h.v. Dierenparadijs,
Turnhoutsebaan, Okselaar

Kookkamp – Nieuw!
VAN MAANDAG 02 AUGUSTUS TOT EN MET VRIJDAG 06 AUGUSTUS
DE KLEINE CHEF
Kleuters: snijden, roeren, kloppen, kneden… de keuken zal geen geheimen meer hebben voor je kleine
chef. In deze grappige en overheerlijke week maken wij gerechten zoals ‘de beste pasta voor minichefs’, ‘het
gemakkelijkste pannenkoekenrecept ter wereld’ of ‘het eetbare ballenbad gemengd’.
Lagere school: FEEST! Alle dagen feest… dat is het motto van dit kamp. Vijf dagen lang vieren we feest.
We hebben omwille van corona zo weinig kunnen feesten en maken het dubbel en dik goed tijdens dit
feestkamp! De allereerste dag verjaart iedereen! We verwelkomen je dan ook met een kadootje. Gelukkige
verjaardag! De tweede dag gaan we met z’n allen trouwen… inclusief bruidsbanket. De derde dag vieren
we Kerst en spelen we secret Santa, maken we bijvoorbeeld kindergluhwein en kerstcake. De vierde dag
doet iedereen zijn communie of vieren we het lentefeest met tongtattoohosties en BBQ. De vijfde dag is het
laatste dag van het jaar… euhm kamp! We vieren oudjaar inclusief eetbare nieuwjaarsbrieven. Wat denk je?
Feest je met ons mee?
Alle kookactiviteiten worden afgewisseld met sport en spel.
 2015 – 2018: kleuters /20 plaatsen
2009 – 2014: lagere school/ 20 plaatsen
 9 u. – 16 u.
Opvangmogelijkheden 8 u. tot 9 u. en van 16 u. tot 17 u.
 120 euro
 den egger, August Nihoulstraat 74

Kleutersportkamp 2
VAN MAANDAG 09 AUGUSTUS
TOT EN MET DONDERDAG 12 AUGUSTUS
Met oog voor de ontwikkeling van het kind maken we
kennis met verschillende basisvaardigheden. De kleuters
worden opgedeeld in leeftijdsgroepen. De onderwerpen
die op een speelse wijze worden aangeboden zijn o.a.
verschillende turncircuits, dans, een balsportcircuit,
allerlei spelen,…
 2015 – 2018
 9 u. – 12 u.
Opvangmogelijkheden 8.30 u. – 9 u. en 12 u. – 13 u.
 53 euro
 Sporthal Scherpenheuvel,
A. Nihoulstraat 72

Paardenkamp
VAN DINSDAG 10 AUGUSTUS
TOT EN MET VRIJDAG 13 AUGUSTUS
RUITERSCHOOL SPEELHOVEN
De kinderen krijgen vier dagen initiatie paardrijden
gedurende gemiddeld twee sessies per dag.
De resterende tijd krijgen ze stal –en paardverzorging, …
Een lange broek en rubberen laarzen zijn gewenst voor
het paardrijden
 2005 – 2013
 9 u. – 17 u.
 120 euro
 Ruiterschool Speelhoven, Haterbeek 89, Aarschot

G-omnisportkamp
6 - 11 JAAR: 1 EN 2 JULI
VANAF 12 JAAR: 8 EN 9 JULI
FACTOR G EN SPORTREGIO WINGE - DEMERVALLEI
Heb je een beperking en ben je er nog niet uit welke
sport je nu het liefste doet? Of doe je graag verschillende
sporten en spelletjes door elkaar? Kom dan op ons kamp
ontdekken welke sport ideaal is voor jou! Wij garanderen
op en top plezier en voor ieder niveau wat wils!

Dans- en Creakamp
VAN MAANDAG 16 AUGUSTUS
TOT EN MET VRIJDAG 20 AUGUSTUS
DEVOTION ACADEMY
Bewegen, dansen, spelen... dit is de leukste mix voor
een geweldig dans- en spelkamp. Op vrijdag sluiten we
het kamp af met een heus toonmoment voor familie en
vrienden in den egger! Smeer je beentjes maar in want
het belooft een super leuke week te worden!
 2011 – 2017
 9 u. – 16 u.
Opvangmogelijkheden 8.30 u. – 9 u.
en 16 u. – 16.30 u.
 96 euro
 den egger, August Nihoulstraat 74

 Voor kinderen en jongeren met autisme,
verstandelijke beperking of psychische
kwetsbaarheid
6 - 11 jaar (2010 - 2015): 1 en 2 juli
Vanaf 12 jaar (2009 - … ): 8 en 9 juli
 9 u.– 16 u., opvang is voorzien van 8.30 u. tot 16.30 u.
 40 euro
 Sporthal Scherpenheuvel, August Nihoulstraat 72
Zelf een lunchpakket meebrengen
Drankje elke middag inbegrepen
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Cubetto- en Duplo kamp
VAN MAANDAG 5 JULI TOT EN MET VRIJDAG 9 JULI
I.S.M.TEACH, LEARN, GROW
Zet je allereerste stapjes in de wereld van STEM en techniek met Cubetto en Duplo®! Met Cubetto,
het houten robotje, zetten de kleuters hun eerste stappen in de wereld van het programmeren!
Met een eenvoudig controlebord en blokjes brengen ze dit robotje tot leven. Met een enorme
hoeveelheid aan Duplo® blokken verkennen de kleuters de wereld. Ze krijgen op een speelse
manier bouwopdrachten waarbij ze hun fantasie de vrije loop kunnen laten of gebruik maken van
eenvoudige bouwplannetjes. Doe je mee?
 Dit kamp is geschikt voor kinderen van 4 t.e.m. 6 jaar
 9u. tot 16u.
 € 150
 ’t Stokpaardje, Ter Elzen 1a, 3271 Zichem

Kunstkriebels
VAN MAANDAG 9 AUGUSTUS
TOT EN MET VRIJDAG 13 AUGUSTUS

Theaterkamp:
Superhelden en
Superschurken
VAN MAANDAG 2 AUGUSTUS
TOT EN MET VRIJDAG 6 AUGUSTUS
I.S.M. MILA KAMPEN
Er bestaat geen enkele goede film zonder een goede
superheld of een angstaanjagende slechterik. Held
en schurk schitteren bovendien door hun stoere
heldendaden of gemene trucjes. Heb jij je altijd al
afgevraagd hoe ze dit doen? Zou je graag zelf eens
een held of een boef willen zijn? Kom dan naar het
superhelden en superschurkenkamp en word een
volleerd acteur die de meest overtuigende rol kan
neerzetten. Goed nieuws: op het einde van de week
kunnen je ouders je capriolen komen bewonderen.
 Dit kamp is geschikt voor kinderen van 4 t.e.m. 7 jaar
 9u. tot 16u., opvang van 8u. tot 17u.
 €125
 HAMW, August Nihoulstraat 76b,
3270 Scherpenheuvel

I.S.M. HIKKETAKKETOE
Door een A4 blad kruipen? Een evenwichtsmannetje
laten dansen op een koord? Een magische tekening die zo
maar van kleur veranderd? Je eigen helikopter bouwen ?
YES WE CAN!
 Dit kamp is geschikt voor kinderen van 4 t.e.m. 6 jaar
 9u. tot 12u.
 € 100
 HAMW, August Nihoulstraat 76b,
3270 Scherpenheuvel
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Theaterkamp:
Licht uit, spot aan!
VAN MAANDAG 12 JULI TOT EN MET VRIJDAG 16 JULI
I.S.M. MILA KAMPEN
Heb jij er altijd van gedroomd om te schitteren in je eigen
theatervoorstelling? Razen de wildste verhaallijnen
door je hoofd en bedenk je de gekste personages? Dan
hebben wij jou deze zomervakantie nodig. Samen met
jou creëren we de leukste personages, schrijven we het
meest fantastische verhaal en zetten het vervolgens zelf
op scène. Scherp dus alvast die pen en laat je fantasie de
vrije loop op ons theaterkamp.

Street-art artiest
voor één dag
VRIJDAG 2 JULI
I.S.M. GRAFFITI VZW
Heb jij altijd al eens zoals een echte street-art artiest een
groot graffiti werk willen plaatsen? Dan ben je hier op
de juiste plaats. Samen toveren we een grote gesloten
aanhangwagen om tot een rijdend kunstwerk!
 Deze workshop is voor kinderen
van 10 tot en met 14 jaar
 9u. tot 16u.
 € 40
 HAMW, August Nihoulstraat 76b
3270 Scherpenheuvel

 Dit kamp is geschikt voor kinderen
van 7 t.e.m. 12 jaar
 9u. tot 16u., opvang van 8u. tot 17u.
 €125
 HAMW, August-Nihoulstraat 76b
3270 Scherpenheuvel

Steam tot de tweede
VAN MAANDAG 16
TOT EN MET VRIJDAG 20 AUGUSTUS
I.S.M. MOOSS VZW
Deze week gaan we kunst en wetenschap samenbrengen
tot een mooi geheel. We ontdekken verschillende soorten
kunstvormen en laten de innerlijke kunstenaar in ons
los. Heb je al interesse?
Schrijf je dan zeker in op ons kunstzinnig STEAM kamp.

Kunstkriebels
VAN MAANDAG 26 TOT EN MET VRIJDAG 30 JULI
I.S.M. HIKKETAKKETOE
Door een A4 blad kruipen? Een evenwichtsmannetje
laten dansen op een koord? Een magische tekening die zo
maar van kleur veranderd? Je eigen helikopter bouwen ?
YES WE CAN!
 Dit kamp is geschikt voor kinderen
van 7 t.e.m. 12 jaar
 9u. tot 16u.
 € 125
 HAMW, August Nihoulstraat 76b,
3270 Scherpenheuvel

 Dit kamp is geschikt voor kinderen
van 7 t.e.m. 12 jaar
 9u. tot 16u.
 € 125
 HAMW, August Nihoulstraat 76b,
3270 Scherpenheuvel

Voor wie?
Iedereen tussen 4 en 12 jaar is welkom.
Waar en wanneer?
Je kan telkens bij ons terecht op volgende tijdstippen:
C Maandag: van 13 u. tot 17 u.
C Dinsdag t.e.m. donderdag: van 9 u. tot 17 u.
C Vrijdag: van 9 u. tot 16 u.
Ook deze vakantie werken we met weekbubbels.
Kinderen die een hele week komen krijgen voorrang.

De inschrijvingen voor Plein op wielen in weekvorm
starten op maandag 17 mei om 18u00.
De inschrijvingen voor Plein op wielen op dagbasis gaan
van start op woensdag 19 mei om 18u00.
Er is opvang voorzien een kwartier voor de start en een
kwartier na het einde van de activiteiten.
Plein op Wielen is gratis.
Inschrijven is verplicht
Dit kan via: https://scherpenheuvel-zichem.ticketgang.eu/
Vol = vol

Ook deze zomervakantie rijden we weer met ons busje rond.
Spelen is ons motto! Met onze animatoren en een heleboel sport- en spelmateriaal
strijken we neer op een plein of grasveld bij jou in de buurt om lekker te ravotten.

Hieronder een overzicht van de locaties waar je ons
deze vakantie kan terugvinden:
1/07 t.e.m. 2/07: gc den egger, August Nihoulstraat 74, 3270 Scherpenheuvel
5/07 t.e.m. 9/07: OC de hemmekes, Ernest Claesstraat 34, 3271 Zichem
12/07 t.e.m. 16/07: OC ’t Laer, Brabantsebaan z/n, 3271 Okselaar
19/07 t.e.m. 23/07: Sportzaal ’t Steltje, Teekbroek 22, 3272 Testelt
(niet op 21/07 vanwege feestdag)
26/07 t.e.m. 30/07: OC den cayberg, Lobbensestraat 93B, 3271 Keiberg
2/08 t.e.m. 6/08: OC de keyt: Kerkendijk 4, 3271 Messelbroek
9/08 t.e.m. 13/08: Sporthal Averbode, Vorststraat 55, 3270 Averbode
16/08 t.e.m. 20/08: OC Familieheem, Houwaartstraat z/n, 3270 Schoonderbuken

Tijdens de zomervakantie
valt er heel wat te beleven in de bib!

Neem deel aan onze ‘Expeditie Bib’ en word een echte
bibavonturier! Volbreng om de 2 weken een nieuwe
missie en verzamel zo 5 exclusieve bibbadges!
Een speciale globetrotter-badge is de kers op je avonturentaart!
Deze kan je verdienen als je onze Narnia-wandeling in Averbode
voltooit. Ga met onze rugzak op pad en geniet aan het einde van
een lekker ijsje.
Doe je het liever rustig aan? Ga dan mee op reis!
Bestemming: bib!
Haal je reispas op in de bib en lees de hele wereld rond!
Wanneer?
Tijdens de openingstijden van de bib (niet op 21-07-2021)

Beste ouder(s),
Zonlicht is onmisbaar voor de gezondheid van kind(eren).
UV-straling zorgt immers voor de aanmaak van vitamine D
en dus voor de ontwikkeling van een stevig beenderstelsel.
Maar opgelet: de huid van kinderen is nog jong en dus
extra gevoelig voor schadelijke UV-stralen. Wie op jonge
leeftijd een zware zonnebrand oploopt, heeft een groter
risico op huidkanker op latere leeftijd. Een verbranding is
namelijk een regelrechte aanslag op de huidcellen, en dit
kan een blijvende beschadiging van de diepere huidlagen
veroorzaken. Extra bescherming van de kinderhuid is
belangrijk.
Niet alleen op vakantie, maar vanaf april zeker ook bij
mooi weer thuis in de tuin, op de speelplaats en op het
sportterrein. Een gouden raad: bescherm de huid van je kind
tijdens het sporten, tijdens uitstapjes en het spelen in de
tuin. Wijs hen op de risico’s van een teveel aan zon. Maar
leer hun vooral om zich te beschermen. Dit kan je o.a. doen
door zelf het goede voorbeeld te geven en door je kinderen
deze 3 gouden tips aan te leren, ook als ze sporten.
1) ZOEK DE SCHADUW
2) DRAAG BESCHERMENDE KLEDIJ
3) SMEER JE IN MET ZONNECRÈME
#SMEEREM

Voor meer informatie:
Website
www.scherpenheuvel-zichem.be
of volg ons op f en I

Dienst buitenschoolse kinderopvang
August Nihoulstraat 13-15, Scherpenheuvel
kinderopvang@scherpenheuvel-zichem.be
Frits Beckers of Annelies Van Diest
013 35 24 90 of 013 35 24 72
Dienst jeugd
August Nihoulstraat 13-15, Scherpenheuvel
jeugddienst@scherpenheuvel-zichem.be
Ben Verreck of Robin Struys
013352470 of 013352471
of volg ons op f en I
Dienst sport
August Nihoulstraat 72, Scherpenheuvel
sportdienst@scherpenheuvel-zichem.be
013 61 98 63
Openbare Bibliotheek
Westelsebaan 134, Averbode
bibliotheek@scherpenheuvel-zichem.be
013 77 11 51
of volg ons op f

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: STADSBESTUUR SCHERPENHEUVEL-ZICHEM, AUGUST NIHOULSTRAAT 13-15, 3270 SCHERPENHEUVEL

