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Korting bij vrijetijdsactiviteiten? Gebruik de vrijetijdspas!
Wat? 
Indien je in het bezit bent van een vrijetijdspas, krijg je bij verschillende vrijetijdsactiviteiten 50% korting.  
Zo kunnen kinderen deelnemen aan sportkampen, het speelplein en uitstappen aan de helft van de prijs! Bij de 
activiteiten waarbij korting met de vrijetijdspas van toepassing is, staat dit vermeld met de  afkorting ‘VTP’.

Voor wie?
Opgelet, de vrijetijdspas is er niet voor iedereen. De pas is er voor de inwoners van  
Leopoldsburg die het moeilijk hebben om hun weg te vinden naar het vrijetijdsaanbod  
en voldoen aan bepaalde voorwaarden. 

Voorwaarden?
1. Je bent in begeleiding bij het OCMW (budgetbeheer, intensieve begeleiding)  
 OF
2. Je bent in collectieve schuldenregeling (na het voorleggen van een attest van de schuldbemiddelaar)  
 OF
3. Je hebt een Omnio-statuut van de mutualiteit (na het voorleggen van een attest) 
 OF
4. Je bent lid van Ons Centrum.

Meer informatie? Contacteer Dorien Devue: 
Sociale dienst, Koningin Astridplein 37, Leopoldsburg,  
tel. 011 34 92 10, socialedienst@ocmwleopoldsburg.be  

Inhoud 
Jeugddienst • p. 4 

• Speelpleinwerking VROEM
• Grabbelpas 2019 + activiteiten voor tieners

Sportdienst • p. 11 

• Nuttige informatie sportkampen
• Aanbod sportkampen

Zwembad De Merel • p. 16

Buitenschoolse kinderopvang • p. 18

 
Dit boekje ‘Niks te doen voor de jeugd?!’ kwam tot stand in 
samenwerking met de sportdienst, jeugddienst, buitenschoolse 
kinderopvang en communicatiedienst.

Voorwoord 

Zodra de lente haar eerste zonnestralen toont, beginnen de meeste mensen spontaan  
aan de zomervakantie te denken. Vakantieplannen worden gesmeed en reizen geboekt.  
Het dromen van een mooie zomer kan beginnen.

Maar ouders denken verder: “Hoe kan ik mijn kinderen een fijne en boeiende zomervakantie bieden?” 
Gelukkig zijn wij er om daarbij te helpen! De gemeentelijke diensten hebben ook dit jaar een uitgebreid aanbod 
van sportkampen en speelactiviteiten samengesteld. Voor elke leeftijd en elke interesse is er wat wils. 
En met de Vrijetijdspas proberen we onze activiteiten voor iedereen toegankelijk te maken.

In deze brochure vind je alles wat we tijdens de zomermaanden te bieden hebben.  
We wensen je alvast een fijne zomer toe!

Dany Punie       Wouter Beke
algemeen directeur wd.      burgemeester

Voor de zomeractiviteiten van de  
sportdienst (sportkampen) en  

jeugddienst (grabbelpas- en tieneruitstappen)
 kan je je eenvoudig inschrijven via het e-loket 

op www.leopoldsburg.be

Inschrijven voor de speelpleinwerking Vroem doe je telkens 
’s morgens bij aanvang van een nieuwe speelpleindag (meer info p. 5).

Inschrijven voor de activiteiten van de Buitenschoolse Kinderopvang 
kan van 5 tot 12 juni 2019 (meer info p. 19).
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Inschrijven voor de speelpleinwerking doe je telkens ’s morgens bij aanvang van een nieuwe speelpleindag. 
Breng daarom voor de eerste dag dat je naar het speelplein komt onderstaand inschrijvingsstrookje ingevuld 
mee.

Inschrijvingsstrook Speelpleinwerking VROEM
Breng dit ingevulde strookje mee op de eerste dag dat je naar het speelplein komt!

Voornaam kind: .....................................................................................................................................  
Naam kind: ............................................................................................................................................  
Straat: .......................................................................................Nr.: .....................................................
Postcode: ............................. Gemeente: ...............................................................................................
Geboortedatum kind: ............................................................................................................................
Telefoonnummer(s) ouder(s) of personen te bellen in geval van nood: 
..............................................................................................................................................................
Aandachtspunten (allergie, medicatie, …):  ............................................................................................
..............................................................................................................................................................
Huisarts: ................................................................ Tel. huisarts:  ....................................................
Nummer grabbelpas:  ............................................................................................................................

• Ik heb kennis genomen van het huishoudelijk reglement.
• Ik neem deze inschrijvingsstrook mee naar de speelpleinwerking.
• Wens je eveneens een grabbelpas aan te vragen, bezorg dan het ingevulde aanvraagformulier dat je  

verderop in dit boekje vindt, samen met 2,50 euro voor de grabbelpas, aan de jeugddienst.
- Ik geef als ouder (of voogd) toestemming aan het gemeentebestuur om mijn kind te  
 fotograferen en/of te filmen tijdens activiteiten van de speelpleinwerking en deze    
 foto’s en filmpjes te gebruiken in de gemeentelijke communicatiekanalen.

Handtekening ouder(s) of voogd: 

..............................................................
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De jeugddienst 
De jeugddienst en de animatoren van de speelpleinwerking organiseren tijdens de vakantie weer tal  
van leuke activiteiten!

De jeugddienst kan je vinden in de Guillaumelaan 9, 3970 Leopoldsburg,  
tel. 011 34 52 06, e-mail: jeugddienst@leopoldsburg.be

Openingsuren jeugddienst: 
• maandag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 18.30 uur
• woensdag van 13.30 tot 16.30 uur

Speelpleinwerking VROEM

Ben je tussen 5 en 16 jaar oud (geboortejaar 2014-2003) en hou je van sporten, 
spelletjes spelen of knutselen? Kom dan tussen 1 juli en 9 augustus 2019 samen met je vriendjes naar de  
gemeentelijke speelpleinwerking ‘VROEM’ aan de terreinen van Kwartier Moorslede (Guillaumelaan).

Je kunt spelen vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur of vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur. Je kiest dus voor een volledige dag 
of voor een halve dag speelpleinwerking. 

Voor dit dagje vol plezier betaal je slechts 5 euro (VTP: 2,50 euro) voor een gezin met één kind. Bestaat het 
gezin uit meerdere kinderen, dan betaal je 4 euro per kind. Voor een halve dag betaal je steeds 4 euro per kind.   

Wanneer je in het bezit bent van een vrijetijdspas heb je recht op  
50% korting (meer info: zie pagina 2). Dit geldt ook voor de grabbel- 
pasactiviteiten en de Grabbelpas zelf (meer info: zie pagina 7).

Moeten je mama en papa al vroeg beginnen werken of kunnen ze je niet stipt om 17.00 uur komen afhalen?  
Geen probleem, er is opvang voorzien van 8.00 tot 9.00 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Als je opvang nodig  
hebt voor 8.00 uur en/of na 17.30 uur, dan kan je contact opnemen met kinderopvang Schuif-Af, coördinator 
Inneke Van Hijfte, op het nummer 011 39 20 73.

Let op! Wanneer je 16 bent of wordt, mag je er ook voor kiezen om animator te worden. Voor meer informatie 
kan je terecht bij de jeugddienst.

Tot binnenkort!
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Grabbelpas 2019
Ook deze zomer kan je met de grabbelpas enkele topdagen beleven. 
Je kunt zelf kiezen wat je leuk vindt. Kijk vlug naar ons uitgebreid activiteitenprogramma  
op de volgende pagina’s. Geen tijd voor verveling, want de grabbelpas staat garant  
voor een fijne vakantie!

Wat? De grabbelpasactiviteiten worden georganiseerd door de jeugddienst in samenwerking met de  
animatoren van de speelpleinwerking. De grabbelpas geeft je een jaar lang toegang tot een tof vrijetijds- 
programma. De grabbelpas is de sleutel tot een unieke combinatie van sport, spel, creativiteit, knutselen, 
uitstappen, film,…  Naast de activiteiten in onze gemeente, krijg je er nog een pakket nationale kortingen 
bovenop!

Voor wie? Ben je tussen 6 en 12 jaar, dan is de grabbelpas iets voor jou. 

Kostprijs? 2,50 euro (VTP: 1,25 euro)

Hoe aanvragen? Bezorg het aanvraagstrookje samen met 2,50 euro (VTP: 1,25 euro) aan de jeugddienst.

Let op! De grabbelpasactiviteiten worden begeleid door de animatoren van de speelpleinwerking en de jeugd-
dienst. Op woensdagen is er dus GEEN speelpleinwerking, maar zijn er wel de grabbelpasactiviteiten.

Locatie activiteiten? De terreinen van Moorslede, Guillaumelaan in Leopoldsburg.  
De ingang wordt aangeduid met de vlag van het speelplein. 

Deelnemen en inschrijven? Wil je deelnemen aan deze activiteiten, schrijf je dan voor de vermelde datum in bij 
de speelpleinwerking of bij de jeugddienst. Vanaf midden mei kan je je ook inschrijven via het e-loket op  
www.leopoldsburg.be. Tijdens de speelpleinwerking kan je enkel ’s morgens inschrijven op het speelplein 
(betaling ter plaatse). Wees er vlug bij want de plaatsen zijn beperkt! 

Let op: voor een grabbelpas moet je wel nog steeds langs de jeugddienst! Breng het aanvraagformulier dat je 
hiernaast vindt mee. 

Lunchpakket? Vergeet niet om boterhammen en drank mee te brengen om ’s middags te eten en te drinken 
(tenzij anders vermeld bij de activiteit)! 

Indien de grabbelpasactiviteit enkel voorzien is in de namiddag kan je kind toch vanaf 9.00 uur terecht op het 
speelplein.

Meer info? Jeugddienst Leopoldsburg, Guillaumelaan 9, 3970 Leopoldsburg, 
011 34 52 06.

Aanvraag Grabbelpas
Voornaam: ............................................................................................................................................  
Naam: ...................................................................................................................................................  
Adres: ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Telefoonnummer(s) ouder(s) of personen te bellen in geval van nood:  
..............................................................................................................................................................
Geboortedatum: ...................................................................................................................................

•  Ik vraag een grabbelpas aan. Ik neem deze aanvraagstrook,  
samen met 2,50 euro (VTP: 1,25 euro), mee naar de jeugddienst. 

Jeugddienst: Guillaumelaan 9, 3970 Leopoldsburg, 011 34 52 06
Openingsuren: maandag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 18.30 uur,  
woensdag van 13.30 tot 16.30 uur
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Woensdag 24 juli 2019
Wat? Beekse bergen
Kostprijs?  Met grabbelpas: 23 euro (VTP: 11,50 euro) 
 Zonder grabbelpas: 25 euro (VTP: 12,50 euro)
Maximum aantal plaatsen? 80 
Inschrijven en betalen? Tot en met 16 juli 2019 bij de jeugddienst 
Vertrek en aankomst? 8.30 uur, terug omstreeks 17.00 uur
Meebrengen? Lunchpakket

Woensdag 31 juli 2019
Wat? Technopolis 
Kostprijs?  Met grabbelpas: 17 euro (VTP: 8,50 euro) 
 Zonder grabbelpas: 20 euro (VTP: 10 euro) 
Maximum aantal plaatsen? 80 
Inschrijven en betalen? Tot en met 23 juli 2019 bij de jeugddienst
Vertrek en aankomst? 8.30 uur, terug omstreeks 17.00 uur
Meebrengen? Lunchpakket

Woensdag 7 augustus 2019   
Wat? De Efteling
Kostprijs?  Met grabbelpas: 24 euro (VTP: 12 euro)
 Zonder grabbelpas: 26 euro (VTP: 13 euro)
Maximum aantal plaatsen? 80
Inschrijven en betalen? Tot en met 30 juli 2019 bij de jeugddienst
Vertrek en aankomst? 8.30 uur, terug omstreeks 18.00 uur 
Meebrengen? Lunchpakket

Gelieve steeds een half uur voor vertrek aanwezig te zijn aan de jeugdlokalen!

Grabbelpas 2019: overzicht activiteiten
Woensdag 3 juli 2019
Wat? Circus Bruul
Kostprijs?  Met grabbelpas: 8 euro (incl. drankje) (VTP: 4 euro)
 Zonder grabbelpas: 10 euro (VTP: 5 euro)
Maximum aantal plaatsen?  80
Inschrijven en betalen? Tot en met 28 juni 2019 bij de jeugddienst
Vertrek en aankomst: 9.00 uur,  terug omstreeks 17.00 uur
Meebrengen? Lunchpakket

Woensdag 10 juli 2019
Wat? Bokrijk
Kostprijs?  Met grabbelpas: 5 euro (VTP: 2,50 euro)
 Zonder grabbelpas: 7 euro (VTP: 3,50 euro)
Maximum aantal plaatsen? 80
Inschrijven en betalen? Tot en met 2 juli 2019 bij de jeugddienst
Vertrek en aankomst? 9.00 uur, terug omstreeks 17.00 uur
Meebrengen? Lunchpakket

Woensdag 17 juli 2019  
Wat? Toverland 
Kostprijs?  Met grabbelpas: 20 euro (VTP: 10 euro) 
 Zonder grabbelpas: 23 euro (VTP: 11,50 euro)
Maximum aantal plaatsen? 80
Inschrijven en betalen? Tot en met 9 juli 2019 bij de jeugddienst
Vertrek en aankomst? 9.00 uur, terug omstreeks 17.30 uur
Meebrengen? Lunchpakket



1110

Activiteiten voor tieners
Woensdag 3 juli 2019
Wat? Lasergame & Karten Mol
Kostprijs? 16 euro (VTP: 8 euro)
Aantal plaatsen? 20
Inschrijven en betalen? Tot en met 28 juni 2019
Vertrek en aankomst? Jeugdcentrum Moorslede om 13.30 u., terug omstreeks 16.30 u.

Woensdag 10 juli 2019
Wat?  Auquapark in Ter Hills cablepark
Kostprijs? 12 euro (VTP: 6 euro)
Aantal plaatsen? 20
Inschrijven en betalen? Tot en met 2 juli 2019
Vertrek en aankomst? 13.00 u., terug omstreeks 16.45 u.

Woensdag 17 juli 2019
Wat?  Toverland
Kostprijs? 20 euro (VTP: 10 euro)
Aantal plaatsen? 80
Inschrijven en betalen? Tot en met 9 juli 2019
Vertrek en aankomst? 8.30 u., terug omstreeks 17.00 u.
Meebrengen? Lunchpakket

Woensdag 24 juli 2019
Wat?  Paintball Leopoldsburg
Kostprijs? 18 euro (VTP: 9 euro)
Aantal plaatsen? 30
Inschrijven en betalen? Tot en met 16 juli 2019
Vertrek en aankomst?  13.30 u., terug omstreeks 17.00 u.

Woensdag 31 juli 2019
Wat?  Kanovaren Neerpelt- Valkenswaard (16km)
Kostprijs? 16 euro (VTP: 8 euro)
Aantal plaatsen? 20
Inschrijven en betalen? Tot en met 17 juli 2019
Vertrek en aankomst? 9.15 u., terug omstreeks 16.30 u.
Meebrengen? Lunchpakket

Woensdag 7 augustus 2019
Wat? Efteling
Kostprijs? 24 euro (VTP: 12 euro)
Aantal plaatsten? 80
Inschrijven en betalen? Tot en met 30 juli 2019
Vertrek en aankomst? 8.30 u., terug omstreeks 18.00 u.
Meebrengen? Lunchpakket

Gelieve steeds een half uur voor vertrek aanwezig te zijn aan de jeugdlokalen!

Nuttige informatie sportkampen
Inlichtingen & inschrijvingen
Sportdienst Leopoldsburg, Caimolaan 130, 3970 Leopoldsburg
011 40 22 60, sportpromotie@leopoldsburg.be

Schrijf je tijdig in voor de sportkampen, want de plaatsen zijn beperkt!  
Voorinschrijving verplicht! Inschrijven kan via het e-loket op de  
website www.leopoldsburg.be.  Gelieve het JUISTE SPORTKAMP op te geven. 

Let op: inschrijvingen zijn pas definitief na voorinschrijving en storting.
Rekeningnummer: BE30 0910 1978 6211 (BIC GKCCBEBB) van het gemeente- 
bestuur Leopoldsburg. Mededeling: 01/naam kind/naam van het sportkamp

Grabbelpashouders
De deelnemers die in het bezit zijn van een grabbelpas krijgen 2 euro korting per sportkamp. Meer informatie 
over de grabbelpas kan je vinden op pagina 7. 

Familiekorting op sportkampen
Vanaf het tweede kind uit hetzelfde gezin dat inschrijft voor eenzelfde week is er korting voorzien:  
tweede kind: 10% korting op deelnameprijs, derde kind: 20% korting op deelnameprijs, … (geen familie-
korting op het paardrijkamp).

Vrijetijdspas
Indien je in het bezit bent van een vrijetijdspas, krijg je op alle sportkampen 50% korting.  
Lees er meer over op pagina 2. 

De sportdienst

De sportdienst is gesloten van donderdag 11 juli t.e.m. woensdag 31 juli.
Sporthal ’t Geleeg is gesloten van maandag 1 juli t.e.m. woensdag 31 juli.

Zomervakantie! Was het al maar zover…  
We presenteren je met het grootste plezier de zomersportkampen van 2019. 

Voor je ligt de nieuwe brochure met al de zomersportkampen. Blader er eens door en ontdek welke  
sportkampen we te bieden hebben. Zonder twijfel zit er ook een sport of een combinatie van sporten bij  
die jou op het lijf geschreven is. 

Samen maken we er een toffe zomer van! 
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Aanbod sportkampen 2019
1 en 2 augustus 2019            (Inschrijven kan t.e.m. 24 juli)

Generation M: Day and Night
Generation M van middelbaar! 
Niets dan coole activiteiten, met een laser- en kartuitstap én een overnachting in de sporthal!

Wanneer?    1 en 2 augustus 2019
Voor wie?    Voor kinderen geboren 2002 - 2007 
Tijdstip?    Van donderdag 9.00 t.e.m. vrijdagmiddag 12.00 uur 
Waar?     Sporthal ’t Geleeg (aanwezig met de fiets)
Prijs?     35 euro (VTP: 17,50 euro)
Opgelet!    Dit kamp gaat door vanaf 8 deelnemers
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Van 5 t.e.m. 9 augustus 2019             (Inschrijven kan t.e.m. 31 juli) 

Zomerkriebels
Wanneer?    5, 6 en 8, 9 augustus 2019
Voor wie?    Voor kinderen geboren 2013 - 2015
Tijdstip?    9.00 - 12.00 uur
Waar?     Sporthal ’t Geleeg
Prijs?     22 euro (VTP: 11 euro)

Omnisportkamp
Wanneer?   5 t.e.m. 9 augustus 2019
Voor wie?   Voor kinderen geboren 2002 - 2012
Tijdstip?    9.00 - 16.00 uur
Waar?    Sporthal ’t Geleeg 
Prijs?    55 euro (VTP: 27,50 euro)

Van 12 t.e.m. 14 augustus 2019       (Inschrijven kan t.e.m. 7 augustus)

Kleutersportdagen 
Evenwichtsoefeningen, loopspelletjes, springen in de trampoline, estafettes, … Verveling, dat zit er niet in!  
De motorische en sociale vaardigheden van de allerkleinsten worden op een speelse manier gestimuleerd. 
Actieve momenten worden afgewisseld met rustige activiteiten. Op vrijdag gaan we op uitstap naar het 
kinderboerderijtje!

Wanneer?   12 t.e.m. 14 augustus 2019
Voor wie?   Voor kinderen geboren 2013 - 2014
Tijdstip?    9.00 - 16.00 uur
Waar?     Sporthal ’t Geleeg
Prijs?     33 euro (VTP: 16,50 euro)

Omni - outdoorkamp 
We hopen op een warme zomer en gaan buiten spelen: tekenen met stoepkrijt, pleinspelen, kampen bouwen, 
waterspelen, …

Wanneer?   12 t.e.m. 14 augustus 2019
Voor wie?   Voor kinderen geboren 2002 - 2012
Tijdstip?    9.00 - 16.00 uur
Waar?    Sporthal ’t Geleeg
Prijs?    33 euro  (VTP: 16,50 euro)

_____ 

Nieuw!
_____
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Van 26 t.e.m. 30 augustus 2019      (Inschrijven kan t.e.m. 21 augustus)

Schoolkriebels 
Wanneer?    26 t.e.m. 30 augustus 2019
Voor wie?   Voor kinderen geboren 2013 - 2015
Tijdstip?    9.00 - 12.00 uur
Waar?    Sporthal ’t Geleeg
Prijs?    22 euro (VTP: 11 euro)

TNS
Wanneer?    26 t.e.m. 30 augustus 2019
Voor wie?   Voor kinderen geboren 2002 - 2012
Tijdstip?    9.00 - 16.00 uur
Waar?    Sporthal ’t Geleeg
Prijs?    55 euro (VTP: 27,50 euro)

19 t.e.m. 23 augustus 2019                   (Inschrijven kan t.e.m. 14 augustus)

Fun- en avonturenkamp Leopoldsburg 
Dit top-kamp met 2 overnachtingen op locatie mag je zeker niet missen!
Op het programma staan tal van adventure activiteiten: touwenparcours, paintball, bosspelen, …

Wanneer?   19 t.e.m. 23 augustus 2019
Voor wie?    Voor kinderen geboren 2002 - 2008
Tijdstip?    Maandag en dinsdag van 09.00 - 16.00 uur
     Van woensdag 9.00 t.e.m. vrijdagmiddag 12.00 uur  
    (2 overnachtingen)
Waar?     Sporthal ’t Geleeg (aanwezig met de fiets)
Prijs?     90 euro (VTP: 45 euro)
Opgelet!    Dit kamp gaat door vanaf 12 deelnemers

Paardrijkamp 

Wanneer?    19 t.e.m. 23 augustus 2019
Voor wie?   Vanaf 7 jaar t.e.m. geboortejaar 2002
Tijdstip?    9.00 - 12.00 uur 
Waar?    Manege Dagen van het Paard, Walhelmstraat 1, 3970 Leopoldsburg
Prijs?    75 euro (VTP: 37,50 euro)
Opgelet!    Maximaal 16 kinderen

15

_____ 

Nieuw!
_____
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Zwembad De Merel
‘Vaste zwemtijden’

Tijdens de zomervakantie, van 1 juli t.e.m. 31 augustus, staat Zwembad De Merel garant voor veel zwemplezier.  
Wil je komen zwemmen, check dan eerst even de correcte openingsuren.

Inlichtingen: Zwembad De Merel, tel. 011 40 22 62

Vrij zwemmen – periode 1 juli tot 31 augustus

MA 11.30 - 22.00 uur
DI 7.15 – 9.00 uur 13.00 - 22.00 uur

WO 13.00 - 22.00 uur
DO 7.15 - 9.00 uur 13.00 - 22.00 uur
VR 13.00 - 22.00 uur
ZA 12.00 - 17.00 uur
ZO 9.00 – 13.00 uur

Sluitingsdagen: 11 juli, 21 juli en 15 augustus
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Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus kunnen kinderen tussen 2,5 en 12 jaar voor opvang terecht bij de 
gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang en dit elke weekdag van 6.30 tot 18.30 uur. Je kinderen worden 
onthaald in een huiselijke sfeer. Spelplezier staat centraal in de kinderopvang. 

Wij zorgen voor een boeiende variatie tussen vrij spel en begeleide activiteiten. Elke week werken we rond een 
ander thema. 

Kinderen brengen zelf een (gezond) tussendoortje en een middaglunch mee. Water en soep zijn gratis te  
verkrijgen in de opvang. 

Van 15 juli t.e.m. 16 augustus worden de drie vestigingen samengevoegd. In deze periode wordt de opvang  
enkel georganiseerd in de locatie van Leopoldsburg (Fernand Van Baelstraat 6). De opvanglocatie Geleeg  
(Eloi Hellenboschstraat 7) is niet open tijdens de zomervakantie.

We zijn gesloten op 11 juli en op 15 en 16 augustus.

Ook dit jaar wordt er op geregelde tijdstippen een uitstapje georganiseerd. Hiernaast  vind je een overzicht.
 

Uitstappen locatie Leopoldsburg  
(Fernand Van Baelstraat):

Vrijdag 12 juli 2019
Wat? bij mooi weer:   Olmense Zoo
Vertrek en aankomst?  11.00 - 17.30 u.
Prijs?    13 euro (VTP: 6,50 euro)
Bij slecht weer:  Tarzan en Jane 
Vertrek en aankomst?  11.00 - 17.30 u.
Prijs?    13 euro (VTP: 6,50 euro)

Vrijdag 26 juli 2019
Wat? Bij mooi weer:  Keiheuvel
Vertrek en aankomst?  13.30 - 17.30 u.
Prijs?    5 euro (VTP: 2,50 euro)
Bij slecht weer:  Homecinema  
    @schuif-af 
Vertrek en aankomst?  n.v.t.
Prijs?    5 euro (VTP: 2,50 euro) 

Vrijdag 9 augustus 2019
Wat?   Speelstad  
    (Wechelderzande)
Vertrek en aankomst?  09.00 - 18.00 u. 
Kostprijs?  11,50 euro  
    (VTP: 5,75 euro)

Vrijdag 23 augustus 2019
Wat?   Verrassingsuitstap 
    Balen
Vertrek en aankomst?  10.30 - 17.30 uur 
Kostprijs?  10 euro (VTP: 5 euro)

Uitstappen locatie Heppen 
(Pastoor Aertsstraat 7):

 
Maandag 1 juli 2019   
Wat?     Dippiedoe 
Vertrek en aankomst ?   09.00 - 18.00 u. 
Kostprijs ?   14 euro (VTP: 7 euro)

Vrijdag 30 augustus 2019
Wat?    Buitenbeenpop 
Vertrek en aankomst ?   09.30 - 16.30 u. 
Kostprijs ?   16 euro (VTP: 8 euro)

Uitstappen dien je gepast te betalen in de opvang, tussen 13 en 20 juni 2019. 
Een reservatie voor een uitstap is pas definitief na betalingmai. Beschik je over een vrijetijdspas (zie p. 2 van dit 
boekje)? Dan krijg je 50% korting op de prijs van de uitstappen. Gezinsabonnementen of andere kortingskaarten 
gelden niet voor deze uitstappen. 

Tijdens de uitstappen is de opvang gesloten en kunnen er geen kinderen gebracht of gehaald worden. 
Een uitstap kan afgelast worden omwille van de weersomstandigheden. We denken hierbij aan felle regen of aan 
zeer hoge temperaturen. We zoeken dan naar een passend alternatief. 

Inschrijven kan tussen 5 juni en 12 juni via de website van I-School (www.i-school.be/login). 
Dit kan enkel na ontvangst van logingegevens.

TIPS! 
Doe je kind speelkledij aan (gesloten schoenen zijn verplicht bij uitstappen). Geef bij mooi weer steeds zwemge-
rief en een handdoek mee. Smeer je kind ‘s ochtends al in met zonnemelk. Zorg voor beschermende kledij: pet of 
hoed. Tijdens de uitstappen is het nodig om voldoende drank mee te geven. Stop alles bij voorkeur in een rug-
zakje.

Info: 011 39 20 73 (Heppen) • 011 39 16 06 (Leopoldsburg) • 011 76 34 94 (Geleeg)
Coördinator: Inneke Van Hijfte

Buitenschoolse kinderopvang 
tijdens de zomervakantie 2019
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