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Speelpleinen zomervakantie  
in een nieuw jasje

Wat is nieuw?

De speelpleinwerking zit vanaf deze zomer in een nieuw jasje. Wat er juist verandert zetten we voor u even 
op een rijtje:

•	 Activiteiten	per	leeftijdsgroep
•	 De	speelpleinen	gaan	door	van	dinsdag	tot	vrijdag.
•	 Op	maandagen	gaan	de	speelpleinen	niet	door,	maar	worden	ze	op	regelmatige	basis	vervangen	door	leuke	

workshops	of	uitstappen.
•	 Voor	jongeren	tussen	12	en	15	jaar	staat	er	een	gloednieuwe	tienerwerking	in	jeugdhuis	Pagode	op	het	

programma.

Inclusieve speelpleinwerking
Ook kinderen met een beperking kunnen met alle activiteiten 
meedoen. Neem contact op met de dienst vrije tijd en welzijn 
indien uw kind extra aandacht nodig heeft.

Inschrijven
Voor de speelpleinen en alle activiteiten schrijft u vooraf in via 
www.schilde.be/inschrijven.

• Inschrijven voor de speelpleinen kan tot 12 uur ’s middags de 
dag voordien via www.schilde.be/inschrijven

• Uitschrijven is kosteloos tot 2 weken voor de start van een 
activiteit via de dienst vrije tijd en welzijn

• Bekijk zeker ook het reglement van de vakantieactiviteiten op 
de gemeentelijke website: www.schilde.be/overdespeelpleinen

Voor- of naopvang
U moet niet vooraf inschrijven voor de voor-of naopvang van de speelpleinen. Betalen doet u pas nadat u de factuur hebt ontvangen.  
Voor de speelpleinen zelf of voor de uitstappen of workshops schrijft u wel vooraf in.
Indien er op maandag uitstappen of workshops doorgaan, is ook voor- of naopvang op het speelplein mogelijk.

Wat? Wanneer?

Vooropvang 7.30 - 10 uur Eten
De kinderen brengen zelf een lunchpakket, tienuurtje  
en/of vieruurtje mee. Liefst in een brooddoos. 

Speelplein voormiddag 10 - 12.30 uur

Speelplein namiddag 13.30 - 16 uur Ophalen en brengen
Kom op tijd zodat de andere kinderen niet moeten wachten.  
Wees lief voor de animatoren en haal uw kinderen ook op tijd op.Naopvang 16 - 18 uur

 
Uitstappen en workshops op maandag
Omwille van corona hebben we onze uitstappen en workshops op maandag nog niet vastgelegd. Dit geeft ons de flexibiliteit om snel te 
schakelen indien nodig. Blijf op de hoogte via www.schilde.be, schrijf u in op de nieuwsbrief (www.schilde.be/nieuwsbrief) of volg ons op 
sociale media. Zo ontvangt u tijdig alle up-to-date informatie over nieuwe activiteiten.

Nieuwe tienerwerking
Voor iedereen tussen 12 en 15 jaar
Ook voor onze jongeren tussen 12 en 15 jaar willen we superleuke en nieuwe activiteiten aanbieden. We maken er op de zolder van jeugdhuis 
Pagode een heuse hangout plek van. Hier kunnen onze tieners gamen, eten, chillen of gewoon wat hangen. De plek dient ook als uitvalsbasis 
om op uitstap te gaan. Alle activiteiten worden begeleid door meer ervaren animatoren. Uw tiener inschrijven doet u via www.schilde.be/
inschrijven.

Meer informatie 
Dienst vrije tijd en welzijn,  
Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
03 380 07 47, vakantie@schilde.be
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Animatoren gezocht!
Ben je goed met kinderen, creatief en wil je graag een 
centje bijverdienen? Doe je graag eens zot? Wil je graag 
deel uitmaken van een mega amusante animatorenploeg? 
Dan zijn wij naar jou op zoek! Elk jaar zoekt de jeugddienst 
enthousiaste monitoren voor de speelpleinwerking tijdens 
de zomervakantie. Al vanaf 14 jaar kun je hulpanimator zijn. 

Interesse? Stuur een mailtje naar vakantie@schilde.be

Tegemoetkomingen
Fiscaal attest
U hebt recht op een fiscaal attest voor belastingvermindering voor uw kinderen jonger dan 12 jaar. Het fiscaal attest voor activiteiten in 2021, 
is begin januari 2022 beschikbaar in uw account op www.schilde.be/inschrijven.

Terugbetaling ziekenfonds
Ziekenfondsen geven diverse voordelen voor kinderen (ook +12 jaar). Geef het formulier van uw ziekenfonds (met kleefbriefje) af op de 
dienst vrije tijd (of per mail) én geef aan voor welke activiteit u graag tegemoetkoming wilt krijgen. Het ingevulde formulier bezorgt u aan 
uw ziekenfonds.

Enkel voor inwoners die het financieel moeilijk hebben 50 % korting met vrijetijdspas+
Hebt u het financieel moeilijk, dan krijgt u 50 % korting. Vraag uw gratis vrijetijdspas+ aan om  
van deze korting te kunnen genieten. Er is geen extra 10 % korting bij kampen.
U moet voldoen aan één van deze voorwaarden:

• Gezinnen met het VT-statuut (Verhoogde Tegemoetkoming). Het kleefbriefje van uw ziekenfonds  
eindigt dan op het cijfer 1.

• Personen in collectieve schuldenregeling 
• Minderjarigen in een woonvoorziening in 

Schilde

VRIJETIJDSPAS 
50 % korting

Meer weten over de vrijetijdspas 
en de extra voordelen?  
Zie www.schilde.be/vrijetijdspas 
of neem contact op met het 
evenementenloket:  
03 380 16 83,  
evenementen@schilde.be
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Sportkampen zomervakantie
(3	tot	16	jaar)
Nog wat gaatjes in je vakantieagenda? Er valt nog heel wat te beleven tijdens de 
zomervakantie! Vooraf inschrijven via www.schilde.be/inschrijven

Schrijf uw zoon of dochter zeker in op de wachtlijst indien het sportkamp of de uitstap volzet is. Het volledige 
aanbod vindt u op www.schilde.be/inschrijven. Hieronder een overzicht van de nog beschikbare activiteiten bij 
het ter perse gaan van deze 2970 Actief Vakantie.

TIP

Kleutersport-tweedaagse Maandag 19 – dinsdag 20 juli

WAAR WANNEER VOOR WIE PRIJS

Sporthal Vennebos 9 - 16 uur 3 - 6 jaar 40 euro

Tijdens de kleutersport-tweedaagse leert uw kleuter op een speelse manier 
creatief om te gaan met lichaam, ruimte en ritme. De sportieve activiteiten 
worden afgewisseld met knutselen en voorlezen.

Meebrengen
Binnen- en buitensportschoenen, 
lunchpakket, gezond tussendoortje 
en voldoende drank.

Voor- en naopvang
8 - 17 uur

Avonturendag: IJskarten & Tuben/sleeën Donderdag 22 juli

WAAR WANNEER VOOR WIE PRIJS

Bus vertrekt vanaf JoS Schilde naar 
Rucphen (Nederland).

9.30 - 16 uur 10 - 16 jaar 
(vanaf 1m40)

30 euro

Wie van een stevige portie spektakel houdt, kan zich vandaag uitleven want je gaat ijskarten in Rucphen: dat klinkt niet alleen cool, het 
is het ook! Waarschijnlijk heb je al eens gehoord van indoor karten of heb je het zelfs al een keer gedaan. Voeg daar een ijsbaan aan toe, 
en je kunt ijskarten. En dat is nog zoveel leuker! Gillen van enthousiasme, stuiterend van de energie: sleeën of tuben in de sneeuw is iets 
magisch! Dit wil je een keer gedaan hebben, toch?

Meebrengen
Skipak of warme kledij en jas, sportieve kledij, handschoenen 
(eventueel muts/sjaal) en lunchpakket met drankje.

Geen voor- of naopvang

VRIJETIJDSPAS 
10 % korting
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Frans danskamp Maandag 26 – vrijdag 30 juli

WAAR WANNEER VOOR WIE PRIJS

Sporthal Vennebos 9 - 16 uur 11 – 14 jaar 90 euro

Dans jij graag de ziel uit je lijf en koppel je dit graag aan een uitgebreide talenknobbel? Dan 
is dit een week die je niet mag missen! Danslessen worden op een toffe en gevarieerde 
manier gekoppeld aan activiteiten waarbij je vlot leert communiceren in het Frans. Zou je 
graag volgende vakantie in Frankrijk iets beter je plan kunnen trekken in het Frans en is 
dansen jouw tweede natuur? Schrijf je dan snel in!

Meebrengen
Binnensportschoenen of dansschoenen 
met zachte zolen, lunchpakket, gezonde 
tussendoortjes en voldoende drank

Voor- en naopvang
8 - 17 uur

Tenniskamp 1 i.s.m. TC Brabo Maandag 26 – vrijdag 30 juli

WAAR WANNEER VOOR WIE PRIJS

TC Brabo 10 - 12 uur 5 - 8 jaar 35 euro

Tenniskamp 2 i.s.m. TC Brabo Maandag 26 - vrijdag 30 juli

WAAR WANNEER VOOR WIE PRIJS

TC Brabo 14 - 16 uur 9 - 13 jaar 35 euro

Wil je graag de sfeer van de tenniswereld opsnuiven? Dan is dit het ideale zomerkamp. 
Je leert de belangrijkste tennistechnieken, maar dan op een speelse manier. Dit is een 
openluchtkamp. Neem bij regenweer contact op met de club op het nummer 03 384 07 09. 
Lessen die niet kunnen doorgaan omwille van de weersomstandigheden proberen we in te 
halen.

Meebrengen
Sportieve kleding aangepast 
aan de weersomstandigheden, 
buitensportschoenen met vlakke zool, 
bescherming tegen de zon: hoed of pet, 
zonnecrème met hoge beschermingsfactor.

Geen voor- of naopvang

Golf- & Omnisportkamp Maandag 26 - vrijdag 30 juli

WAAR WANNEER VOOR WIE PRIJS

Turnzaal De Wingerd
Vrijdag: Rinkven 
Golfclub

9 - 16 uur 6 - 13 jaar 90 euro

Tijdens dit kamp leer je golfen aan de hand van verschillende leuke 
spelletjes. Na het kamp weet je wat de golftermen ‘grip’ en ‘swing’ 
betekenen. Het golfen wordt afgewisseld met omnisport. Vrijdag sluiten we 
af met een unieke uitstap naar Rinkven Golfclub, waar een echte ‘pro’ je 
begeleidt.

Meebrengen
Binnen- en buitensportschoenen, 
lunchpakket, gezonde tussendoortjes 
en voldoende drank

Voor- en naopvang
8 - 17 uur

VRIJETIJDSPAS 
10 % korting

VRIJETIJDSPAS 
10 % korting

VRIJETIJDSPAS 
10 % korting

Nieuw

VOLZET
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Avonturendag: BMX Maandag 9  augustus

WAAR WANNEER VOOR WIE PRIJS

JoS (met de fiets) 9.15 - 12.15 uur 9 – 14 jaar 15 euro

Wie van een stevige portie spektakel houdt, kan zich vandaag 
uitleven. Je rijdt in de voormiddag met je eigen fiets naar het BMX-
parcours. Daar krijg je door professionele BMX-trainers een initiatie 
op deze uitdagende omloop. 

Meebrengen
Je eigen fiets (voor de rit naar 
het parcours) en fietshelm, 
handschoenen, broek met 
lange pijpen, T-shirt/trui met 
lange mouwen en stevige 
sportschoenen. Je leent een BMX 
op het parcours.

Geen voor- of naopvang

Danskamp Maandag 9 – vrijdag 13 augustus

WAAR WANNEER VOOR WIE PRIJS

Sporthal Vennebos 9 - 16 uur 9 - 15 jaar 90 euro

Hip-hop, breakdance, clipdance en musical. Laat je danskriebels maar komen.

Meebrengen
Binnensportschoenen of dansschoenen met zachte zolen, 
lunchpakket, gezonde tussendoortjes en voldoende drank.

Voor- of naopvang
8 - 17 uur

VRIJETIJDSPAS 
10 % korting
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Trampoline- en Tumblingkamp 1 Maandag 9 – vrijdag 13 augustus

WAAR WANNEER VOOR WIE PRIJS

Turnzaal De Wingerd 9 – 12 uur
Voor- en naopvang: 8 - 13 uur

6 – 9 jaar 45 euro

Trampoline- en Tumblingkamp 1 Maandag 9 – vrijdag 13 augustus

WAAR WANNEER VOOR WIE PRIJS

Turnzaal De Wingerd 13 - 16 uur
Voor- en naopvang: 12.30 - 17 uur

10 - 13 jaar 45 euro

Als een echte gymnast leer je tumblen op een airtrack (lange opblaasbare mat). Je mag je ook uitleven op de trampoline en op  
de verschillende andere turntoestellen. Wil je ook eens proeven van dit leuke en kwaliteitsvolle kamp? Schrijf je dan snel in.

Meebrengen
binnensportschoenen of turnpantoffels

VRIJETIJDSPAS 
10 % korting

Avonturendag: Go 4 Kicks 
targetshooting & 
hindernissenparcours

Dinsdag 10 augustus

WAAR WANNEER VOOR WIE PRIJS

Bus vertrekt aan JoS 
Schilde naar Stafort 
(Stabroek). 

9 - 17 uur 6 - 10 jaar 30 euro

Avontuur en adrenaline verzameld op één dag. We vertrekken met 
de bus naar een echt survivalparcours in Stafort. Time 4 action! 
Paintball en targetshooting zijn avontuurlijke spelen waarbij 
samenwerken en strategie essentieel zijn. We gaan op missie. 
Teamwork, lef en inzicht zijn van het grootste belang. Propere 
kleren? Sorry moeder!

Meebrengen
Buitensportschoenen en kledij die vuil mag 
worden, handdoek, regenkledij indien nodig, 
reservekledij en reserveschoenen, bescherming 
tegen de zon: hoed of pet, zonnecrème met 
hoge beschermingsfactor, lunchpakket, gezonde 
tussendoortjes en voldoende drank

Geen voor- of 
naopvang
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Kleutersport-driedaagse Maandag 16 – woensdag 18 augustus

WAAR WANNEER VOOR WIE PRIJS

Sporthal Vennebos 9 - 16 uur 3 - 6 jaar 60 euro

Tijdens de kleutersport-driedaagse leert uw kleuter op een speelse manier creatief  
om te gaan met lichaam, ruimte en ritme. De sportieve activiteiten worden  
afgewisseld met knutselen en voorlezen.

Meebrengen
Binnen- en buitensportschoenen, 
lunchpakket, gezonde tussendoortjes en 
voldoende drank.

Voor- of naopvang
8 - 17 uur

Omnisport- en taalkamp (Frans) Maandag 16 – vrijdag 20 augustus 

WAAR WANNEER VOOR WIE PRIJS

Turnzaal De Wingerd 9 - 16 uur 6 - 13 jaar 90 euro

Bonjour! Ben jij een sportieveling die ook graag een nieuwe taal leert? Dan is dit jouw 
topkamp. Spel- en sportactiviteiten en Franse les wisselen elkaar af. Dankzij een speelse, 
leuke en creatieve aanpak leer je vlot communiceren in het Frans. 

Meebrengen
Binnen- en buitensportschoenen, 
lunchpakket, gezonde tussendoortjes en 
voldoende drank.

Voor- of naopvang
8 - 17 uur

Locaties sportkampen
• Sporthal Vennebos: Hoevedreef, Schilde
• Turnzaal De Wingerd: Wijnegemsteenweg (inrit naast nr. 18), ’s-Gravenwezel
• JoS: Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
• Rinkven: Sint Jobsteenweg 120, Schilde
• TC Brabo: Riemstraat 76, Schilde 

VRIJETIJDSPAS 
10 % korting

VRIJETIJDSPAS 
10 % korting

Meer informatie 
Dienst vrije tijd en welzijn,  
Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde
03 380 07 47, vakantie@schilde.be
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