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Deze pas wil jullie, alle kinderen 
en jongeren tussen 0 en 18 jaar 
in de gemeenten Bekkevoort, 
Geetbets, Kortenaken, 
Glabbeek, Linter en Zoutleeuw 
warm maken om deel te nemen 
aan een brede waaier van 
boeiende activiteiten.

Dit gaat van theatervoorstellingen 
en sportactiviteiten tot 
buitenspeeldagen en de 
vakantiewerking.

Met de Beleefpas kan je stickers 
sparen bij elke deelname aan een 
vrijetijdsactiviteit in één van de 
deelnemende gemeenten. Als je 
10 stickers verzameld hebt, kan 
je een gadget ophalen in één van 
de deelnemende gemeenten. 
Zo kan je sparen voor tattoo’s, 
pennen, notitieboekjes, stickers, 
kortingbonnen voor activiteiten, ...

In dit boekje vind je alle activiteiten 
waarbij stickers kunnen gespaard 
worden. Kijk zeker ook regelmatig 
op www.beleefpas.be, omdat het 
aanbod nog kan uitbreiden. Op de 
website worden geregeld extra 
activiteiten toegevoegd.

In januari 2018 kreeg iedereen een 
Beleefpas in de brievenbus. De 
Beleefpas werd al goed gebruikt en 
de eerste kaarten zijn bijna vol. Je 
kan steeds een nieuwe Beleefpas 
aanvragen in jouw gemeente!

Regelmatig worden ook  
VIP-‘Beleefpassen’ verloot of kan  
je een VIP-pas winnen. Met een  
VIP-Beleefpas krijg je een korting 
van 80% als je deelneemt aan  
een vrijetijdsactiviteit!

In het najaar van 2016 sloegen  
6 gemeenten en OCMW’s de handen in elkaar 
om een project uit te werken om kinderen 
en jongeren in hun vrije tijd meer te laten 
deelnemen aan allerlei leuke activiteiten.  
Zo is de Beleefpas geboren. 
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lenteplanner
Wanneer Locatie Activiteit Pagina

VANAF JANUARI 

VANAF WOENSDAG 18 
JANUARI – 10 WEKEN

ZOUTLEEUW Multimove Zoutleeuw 8

FEBRUARI-MAART

VAN MAANDAG 20 TOT 
VRIJDAG 24 FEBRUARI –

GEETBETS Theaterkamp 8

VAN WOENSDAG 22 TOT 
VRIJDAG 24 FEBRUARI

WAANRODE Kleuterkamp 9

WAANRODE Lego®–fun 9

WOENSDAG 22 FEBRUARI – ZOUTLEEUW familievoorstelling ‘Niet vallen’ 10

VAN WOENSDAG 1 MAART 
T.E.M. VRIJDAG 31 MAART

GEETBETS Jeugdboekenmaand 10

PAASVAKANTIE WEEK 1: 3–7 APRIL 2023

VAN MAANDAG 3 TOT 
WOENSDAG 5 APRIL

KORTENAKEN Muziekdriedaagse 11

VAN MAANDAG 3 TOT 
VRIJDAG 7 APRIL

GLABBEEK Fantasia 11

GLABBEEK Expeditie Robinson 11

GEETBETS Paaskamp 12

GLABBEEK Drone & Fun 12

GLABBEEK Escape 13

ZOUTLEEUW Sportmix 13

ZOUTLEEUW Actiekamp Coolkids & Gaming 13

ZOUTLEEUW Multimovekamp 14

ZOUTLEEUW Paardrijden 14

LINTER Splinter 1 themaweek: avontuur 14

GEETBETS Kleuterweek Pasen, Kriebelbeestjes 15

RUMMEN Taal- en Sportknobbels 15

VAN ZATERDAG 8 TOT 
MAANDAG 10 APRIL

GEETBETS Tienerdriedaagse 15

PAASVAKANTIE WEEK 2: 10–14 APRIL 2023

VAN MAANDAG 10 TOT 
VRIJDAG 14 APRIL

KORTENAKEN Filmkamp 16

KORTENAKEN Hondenkamp 16

VAN DINSDAG 11 TOT 
VRIJDAG 14 APRIL

GLABBEEK Snooker kamp 16

VAN DINSDAG 11 TOT 
VRIJDAG 14 APRIL

ZOUTLEEUW Go 4 Kixx! 17



Wanneer Locatie Activiteit Pagina

VAN WOENSDAG 12 TOT 
VRIJDAG 14 APRIL

KORTENAKEN Voetbalkamp 17

VAN DINSDAG 11 TOT 
VRIJDAG 14 APRIL

ZOUTLEEUW Sportmix – GC De Passant 17

DINSDAG 11 EN  
WOENSDAG 12 APRIL

ZOUTLEEUW Dansdagen D–Motion: 18

WOENSDAG 12 APRIL KORTENAKEN C&p’s Paasdanskamp 18

DONDERDAG 13 EN  
VRIJDAG 14 APRIL

ZOUTLEEUW Keith Haring Dans– en creadagen 18

WOENSDAG 19 APRIL

ZOUTLEEUW

BUITENSPEELDAG 19
GLABBEEK

GEETBETS

KORTENAKEN

NA DE PAASVAKANTIE

ZATERDAG 22 APRIL GLABBEEK Gravelrit 3380 19
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zomerplanner
Wanneer Locatie Activiteit Pagina

BEGIN JULI TOT EIND AUGUSTUS

VAN ZATERDAG 1 JULI TOT 
DONDERDAG 31 AUGUSTUS

GEETBETS Bestemming Bib! 20

VAN MAANDAG 3 JULI TOT 
DONDERDAG 31 AUGUSTUS

OP LOCATIE Tiener fieldtrips 20

JULI

VAN MAANDAG 3 TOT 
VRIJDAG 7 JULI –

KORTENAKEN Multikamp 20

GLABBEEK Superhelden 21

KORTENAKEN Filmkamp 21

GLABBEEK Striptekenen & Cartoontekenen 21

LINTER Splinter 2 themaweek: kleurenfestival 22

ZOUTLEEUW Multimovekamp 22

ZOUTLEEUW Sportmix 22

RUMMEN Zomersportweek juli 23

ZOUTLEEUW Dans– en creadagen: Smurfnamiddagen 23

GEETBETS Kleuterweek juli: Sprookjesbos 23

ZOUTLEEUW Actiekamp Coolkids & Gaming 24

VAN MAANDAG 3 JULI TOT 
VRIJDAG 25 AUGUSTUS 

BEKKEVOORT Vakantiewerking De Ravotter 24

VAN MAANDAG 10 TOT 
VRIJDAG 14 JULI

KORTENAKEN Ravotkamp 24

GEETBETS Zomerkamp Juli 25

KORTENAKEN Sanctuarykamp 25

GLABBEEK Danskamp 26

ZOUTLEEUW
Dans- en creadagen:  
Wondere Waterwereld

26

GEETBETS Speelplein De Poel: In to space! 26

VAN MAANDAG 17 TOT 
DONDERDAG 20 JULI

KORTENAKEN
Multikamp

27
Maxikamp

VAN MAANDAG 17 TOT 
VRIJDAG 21 JULI

KORTENAKEN C&P’s Zomerdanskamp 27

KORTENAKEN Creakamp 28

VAN MAANDAG 17 TOT 
DONDERDAG 20 JULI

GEETBETS Speelplein De Poel: Wetenschapsweek 28

GLABBEEK Piraten 28

GLABBEEK Rope skipping & Airtrack 29

GLABBEEK Streetsoccer 29



Wanneer Locatie Activiteit Pagina

VAN MAANDAG 24 TOT 
VRIJDAG 28 JULI

GLABBEEK Speelpleinwerking/Grabbelpas 29

KORTENAKEN C&P’s Zomerdanskamp 30

KORTENAKEN Hondenkamp 30

VANAF EIND JULI

VAN MAANDAG  
31 JULI TOT  
VRIJDAG 4 AUGUSTUS –

KORTENAKEN Kleuterkamp 30

KORTENAKEN Omnisportkamp 31

KORTENAKEN –12 danskamp 31

GLABBEEK Jungle 31

GLABBEEK Makkers 32

GLABBEEK Art & Play 32

AUGUSTUS

VAN DINSDAG 1 TOT 
ZATERDAG 5 AUGUSTUS

KORTENAKEN Musicalstage 32

VAN WOENSDAG 2 TOT 
VRIJDAG 4 AUGUSTUS

KORTENAKEN Voetbalkamp VSK 33

VAN MAANDAG 7 TOT 
VRIJDAG 11 AUGUSTUS

GEETBETS Zomerkamp Augustus 33

KORTENAKEN Break Dance Kamp 33

WAANRODE +12 danskamp 34

GLABBEEK Builders 34

GEETBETS Speelplein De Poel: De tijdsmachine 34

VAN DONDERDAG 10 TOT 
VRIJDAG 11 AUGUSTUS

KORTENAKEN DJ– kamp 35

VAN MAANDAG 14 TOT 
VRIJDAG 18 AUGUSTUS

GLABBEEK Danskamp 35

GEETBETS Speelplein De Poel: Survival 35

VAN MAANDAG 21 TOT 
VRIJDAG 25 AUGUSTUS

GLABBEEK Danskamp 36

GEETBETS Kleuterweek augustus: Beestenboel 36

ZOUTLEEUW Go 4 Kixx! 36

RUMMEN Zomersportweek augustus 37

LINTER Splinter 3 themaweek: COOLKIDS 37

ZOUTLEEUW Paardrijden 37

ZOUTLEEUW Sportmix 38

ZOUTLEEUW Dans- en creadagen Superhelden 38

ZOUTLEEUW Dans- en creadagen Summervibes 38

VAN MAANDAG  
28 TOT WOENSDAG  
30 AUGUSTUS

KORTENAKEN Creative Summer Days 2023 39

ZOUTLEEUW Dans- en creadagen: Workshopdagen 39
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VANAF WOENSDAG 18 JANUARI – 10 WEKEN (NIET OP 22 FEBRUARI) 
SPORTHAL DE PASSANT – ZOUTLEEUW

Multimove Zoutleeuw

Kleuters zijn dol op bewegen: 
springen, klimmen, trekken en 
duwen, glijden, vangen en  
werpen … Omdat ze vaak nog te 
klein zijn voor een echte sportclub 
kunnen zij op woensdagnamiddag 
terecht in ‘De Passant’ voor 
Multiumove: een gevarieerd 
bewegingsprogramma waar al 
deze bewegingsvaardigheden aan 
bod komen. Instappen in de loop 
van de reeks is geen probleem!

Leeftijd en uren: 14-15u (5–6 jaar)  
en 15-15u45 (3–4 jaar)

Prijs: €3,5 per sessie –  
€30 voor 10–beurtenkaart

Info: Sportdienst – 011/94 90 52 
sport@zoutleeuw.be

Inschrijven via webshop https://
webshopzoutleeuw.recreatex.be

Data: 18, 25 januari, 1, 8, 15 februari,  
1, 8, 15, 22, 29 maart  
(niet op 22 februari)

 KROKUSVAKANTIE

VAN MAANDAG 20 TOT VRIJDAG 24 FEBRUARI – DE POEL, GEETBETS

Theaterkamp

Improviseer en acteer je graag? 
Maar ben je ook graag creatief 
bezig? Dan is het theaterkamp iets 
voor jou. Een halve dag acteer– en 
improvisatielessen en een halve 
dag decor en kostuums in elkaar 
steken. En dat om op het einde van 
de week al het geleverde werk te 
showen op het podium.

Leeftijd: 8 tot 14 jaar

Uren: 9-16u

Prijs: €75

Info: Dienst Vrije Tijd Geetbets – 
011/58 65 42 – iv@geetbets.be 

Inschrijven:  
https://geetbets.ticketgang.eu/
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VAN WOENSDAG 22 TOT VRIJDAG 24 FEBRUARI – BERGENDAL, 
WAANRODE

Kleuterkamp (thema Duplo!) i.s.m. High–Five

Op zoek naar een activiteit om 
de fantasie en motoriek van je 
kinderen te prikkelen? Dan is dit 
kamp wat je zoekt! DUPLO®–fun is 
er voor de allerkleinsten. Dit kamp 
staat in teken van deze uitdagende 
bouwstenen van LEGO®.
In een speelse omgeving worden 
de deelnemers uitgedaagd om te 
ontdekken hoe creatief ze wel zijn. 
De blokjes zijn aangepast aan hun 
kleine handjes en de kleuren zijn 
aantrekkelijk gemaakt.

Je kleine meid of stoere kerel kan 
kiezen tussen de vele thema’s: 
politie, huis, trein, boerderij… 
Superhelden zoals Spider–Man 
of Batman en de prinsessen van 
Disney zijn er uiteraard ook bij.

Leeftijd: 3–5 jaar

Uren: 9-16u

Prijs: 75€

Inschrijven: via www.high–five.be

VAN WOENSDAG 22 TOT VRIJDAG 24 FEBRUARI – BERGENDAL, 
WAANRODE

Lego®–fun i.s.m. High–Five

Haal je LEGO®–hartje op en beleef 
samen met leeftijdsgenoten een 
fantastische tijd met LEGO®–FUN: 
FANTASY WORLD! Hoe ziet jouw 
eigen fantasiedier eruit? Wat zou jij 
voorzien in de stad van je dromen? 
Welke sprookjes komen allemaal 
tot leven met LEGO®–stenen? Hoe 
zou jij reizen naar de sterren? Door 
zelf een ruimteschip in elkaar te 
steken? Wedden dat je niet kan 
kiezen waarmee je wil starten? 
Beleef dat alles samen met ons 
tijdens dit fantastische LEGO®-
kamp. Plezierige en creatieve 
momenten zijn verzekerd! 

Zelfstandig bouwen en creativiteit 
zijn belangrijk. Uiteraard helpen 
de monitoren van High Five je op 
weg met ideeën en methoden. 
De LEGO®-sessies worden 
afgewisseld met speelactiviteiten 
zoals:
• allerlei hedendaagse sporten
• strategische spelen en 

teambuildingsspelen
• vrije momenten om te bouwen
• andere creatieve activiteiten
• ...
Een knap kamp voor echte LEGO®-
masters!

Leeftijd: 6–9jaar en 10–14 jaar

Uren: 9-16u

Prijs: €75–€78

Inschrijven: via www.high–five.be
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WOENSDAG 22 FEBRUARI – GC DE PASSANT – ZOUTLEEUW

Niet vallen (Tout Petit) – familievoorstelling 
4+ met aansluitend spelnamiddag

Drie dansers proberen te 
ontsnappen aan de zwaartekracht. 
Ze vliegen door de ruimte en 
maken grootse sprongen. In 
dialoog met een film ontstaat 
er een sfeer waarbinnen alles 
mogelijk lijkt. Aan het einde van de 
voorstelling mag het publiek ook 
zelf experimenteren met vliegen 
en zweven. 

Aansluitend fun en plezier tot 17u. 
in thema van de voorstelling.

Leeftijd: 4+

Uren: 14 uur

Prijs: €5 p.p. of €4 p.p. voor groepen 
vanaf 10 personen

Info: Dienst Vrije Tijd – 011/94 90 53 
vincent.engelbos@zoutleeuw.be

Inschrijven via webshop https://
webshopzoutleeuw.recreatex.be

VAN WOENSDAG 1 MAART T.E.M. VRIJDAG 31 MAART – BIB GEETBETS

Jeugdboekenmaand

Jeugdboekenmaand 2023 heeft 
aandacht voor geluk in de brede 
zin van het woord. We hebben het 
over je hobby’s, passies, vrienden 
en andere zaken waar je gelukkig 
van wordt. Maar ook over de dagen 
dat je minder blij bent en je je 
angstig of eenzaam voelt.

Leeftijd: 4 tot 8 jaar 
zaterdagnamiddag 11 maart 2023 
 
8 tot 12 jaar 
zaterdagnamiddag 18 maart 2023  
(data onder voorbehoud)

Prijs: gratis
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 PAASVAKANTIE WEEK 1: 3–7 APRIL 2023

VAN MAANDAG 3 TOT WOENSDAG 5 APRIL – GC DEN HOEK, 
KORTENAKEN

Muziekdriedaagse  
i.s.m. Koninklijke fanfare Sint-Amor Kortenaken

Spelenderwijze kennismaking met 
muziek. Zowel voor beginners 
als gevorderden. Beginners leren 
op drie dagen al iets op een echt 
instrument spelen. De gevorderden 
spelen samen leuke nummers. 
Buiten muziek maken, wordt er ook 
heel wat lol gemaakt. Het 
worden vast drie dagen vol Music 
en Fun (aangepaste activiteiten 
per leeftijdsgroep). Inschrijven 
per mail, vermelden van: naam, 

adres, tel. en geboortedatum van 
het kind. Beginner of gevorderde; 
Eigen instrument, zoja welk. Soep + 
vier-uurtje met drankje inbegrepen 
EN … woensdagmiddag worden er 
frietjes voorzien.

Leeftijd: vanaf °2017

Uren: 9-16u

Prijs: €80

Inschrijven: jamarspapen@gmail.com 

VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 APRIL – SPORTHAL DE 
SPRINGPLANK, GLABBEEK

Fantasia

Heb je je ooit al afgevraagd waar 
unicorns vandaan komen? Of weet 
jij misschien hoe je een draak kan 
temmen? Je komt het allemaal te 
weten tijdens deze on–ge–loof–
lijke week!

Leeftijd: 3 tot 5 jaar 

Uren: 9-16u

Prijs: €129 voor een hele week 

Info: www.high–five.be 
zoek naar Glabbeek

VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 APRIL – SCHOOL DE SPRINGPLANK, 
GLABBEEK

Expeditie Robinson 

Wil jij een echte Robinson worden 
of ben je er al één? Twijfel dan niet 
en schrijf je in voor deze expeditie. 
Een hele week gevuld met 
individuele opdrachten en proeven 
in teamverband gebaseerd op 
kracht, lenigheid, denkvermogen, 
durf en zoveel meer. 

Leeftijd: 6 tot 9 jaar 

Uren: 9-16u

Prijs: €139 voor een hele week 

Info: www.high–five.be 
zoek naar Glabbeek
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VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 APRIL – TERREINEN VZW STUDIO 
KADANS, HOGENSTRAAT 36, GEETBETS

Paaskamp

Hou je van dansen en veel plezier 
maken? Dan is dit kampje helemaal 
voor jou! Kan je niet stil zitten op de 
muziek, dan ben je helemaal op je 
plaats hier tijdens de dansinitiaties. 
Daarnaast kan je al je energie kwijt 
in de sport- en spelmomenten. Wie 
zou het hoogste kunnen springen 
op de coolste springkastelen? 
Om tot rust te komen voorzien 
we ook nog leuke knutsel– en 
kookactiviteiten. Dit allemaal in een 
leuke paassfeer.

Leeftijd: 2,5 jaar tot en  
met 14 jaar

Uren: 9-16u

Prijs: €125 voor een hele week of  
€30/dag. (minimum: 3 dagen)  
Incl. fruit, koek, drank en warme 
maaltijd op vrijdag. 

Info: 0477/19.15.67 – 0474/35 74 39 – 
studiokadans@gmail.com 

Inschrijven: www.ledenbeheer.be/
public/studiokadans

VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 APRIL – SPORTHAL TER LINDE, 
GLABBEEK

Drone & Fun 

Liefhebbers van drones, dit 
is iets voor jullie! In dit kamp 
experimenteer je met je eigen 
drone en vlieg je ermee naar 
huis! Je leert stapsgewijs alle 
‘beheersingsniveaus’ te doorvliegen 
en dit op je eigen tempo! Tussen 
de dronesessies is er tijd voor 
beweging. Allerlei sporten en 
spelen komen aan bod.

Leeftijd: 8 tot 13 jaar 

Uren: 9-16u

Prijs: €179 voor een hele week 

Info: www.high–five.be 
zoek naar Glabbeek
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VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 APRIL – SCHOOL DE SPRINGPLANK, 
GLABBEEK

Escape

Kraak de code! Je zit vast in een 
kamer vol met puzzels, opdrachten 
en proefjes. Werk samen zodat 
jullie tijdig kunnen ontsnappen! 
Tijdens de opdrachten door zorgen 
we voor wat fysieke uitdagingen, 
zodat je helemaal klaar bent om de 
code te kraken!

Leeftijd: 9 tot 12 jaar 

Uren: 9-16u

Prijs: €139 voor een hele week 

Info: www.high–five.be 
zoek naar Glabbeek

 

VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 APRIL – GC DE PASSANT – 
ZOUTLEEUW

Sportmix 

Ben je het beu om stil te zitten? Wil 
je wat energie kwijt?
Dan ben je aan het juiste adres!
Tijdens deze week maken we 
kennis met een mix aan sporten: 
trefbal, hockey, voetbal, badminton, 
freerunning en nog veel meer!

Leeftijd: 6 tot 12 jaar

Uren: 9–16u  
(opvang vanaf 8u30 tot 16u30)

Prijs: €60

Info: Sportdienst – 011/94 90 52 – 
depassant@zoutleeuw.be

Inschrijven via webshop: https://
webshopzoutleeuw.recreatex.be

VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 APRIL – GC DE PASSANT – 
ZOUTLEEUW

Actiekamp Coolkids & Gaming 

Terug op de planning na groot 
succes! Beleef een fantastische 
week met dit superkamp! In dit 
kamp is high–tech niet weg te 
denken, aangepast aan de leeftijd 
van uw kind: PC gaming, racen 
met radio gestuurde auto’s, Virtual 
Reality, drones, Nerf War… Een 
kamp vol plezier, vol ontdekkingen 
en kortom de perfecte manier om 
de vakantie door te brengen!

Leeftijd: 6 tot 12 jaar

Uren: 9–16u (opvang van 8u30 tot 9u 
en van 16u tot 16u30)

Prijs: €150

Info: Sportdienst – 011/94 90 52 – 
depassant@zoutleeuw.be

Inschrijven via webshop: https://
webshopzoutleeuw.recreatex.be
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VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 APRIL – GC DE PASSANT – 
ZOUTLEEUW

Multimovekamp – GC De Passant
Het leukste kleuterkamp! Kruipt, 
springt, klimt, klautert je kleuter 
graag? Dan wordt deze week zeker 
een leuke ervaring! Je kleuter kan 
zich elke dag op een ander 
bewegingsparcours uitleven, 
rennen, spelen. De parcours 
bestaan uit wescoblokken, 
schuimrubberen figuren in allerlei 
vormen en kleuren op maat van 
kleuters. Er zijn ook springkastelen, 

sport- en knutselmomenten.

Leeftijd: 3 tot 6 jaar

Uren: 9–12u  
(opvang vanaf 8u30 tot 12u30)

Prijs: €30 

Info: Sportdienst – 011/94 90 52 – 
depassant@zoutleeuw.be

Inschrijven via webshop: https://
webshopzoutleeuw.recreatex.be

VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 APRIL – PROVA–HOF – ZOUTLEEUW

Paardrijden 
Vurige dravers voor de ervaren 
ruiters, rustige grazers voor 
wie voor het eerst het zadel 
bestijgt. Spelenderwijs leer 
je jouw viervoeter berijden, 
verzorgen en voederen. Wanneer 
het ros eventjes rust, wacht zijn 
ruiter een resem gevarieerde 
nevenactiviteiten. Opmerking: aan 
de hand van het niveau van de 
ruiter en het temperament van het 

dier zal de lesgever de gepaste 
combinatie ruiter/paard of pony 
samenstellen.

Leeftijd: 7 tot 12 jaar

Uren: 9–12u (opvang vanaf 8u30 tot 
12u30)

Prijs: €45 

Info: Sportdienst – 011/94 90 52 – 
depassant@zoutleeuw.be

Inschrijven via webshop: https://
webshopzoutleeuw.recreatex.be

VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 APRIL – GS DE ZANDLOPER, LINTER

Splinter 1 themaweek: avontuur i.s.m. WoodKid 

Verloren gelopen? Geen enkel 
probleem. Hier leer je de kneepjes 
van het vak om zonder zorgen 
te overleven. Zelf vuur maken en 
je slaapplaats sjorren zijn maar 
enkele van de vele activiteiten die 
jou te wachten staan. Wedden 
dat je ‘s avonds niet terug naar 
binnen wil? Georganiseerd door 
Woodkid met ondersteuning door 
animatoren van Splinter.

Leeftijd: het geboortejaar 2011 tot en 
met 2016 / 9–16u

Uren : 9-16u (opvang van 8 tot 17u)

Prijs : €90 - VIP-beleefpas: €18

Info en inschrijving:  
Dienst Jeugd en Cultuur 
011/78 91 47 – jeugddienst@linter.be 

Inschrijven:  
www.linter.be/inschrijvingen
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VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 APRIL – DE POEL, GEETBETS

Kleuterweek Pasen, Kriebelbeestjes
Een week speciaal voor de 
kleuters helemaal in het thema 
‘kriebelbeestjes’. We gaan op 
zoek naar kriebelbeestjes, maken 
huisjes voor hen, doen hun gekke 
bewegingen na en knutselen 
kriebelbeestje. Dat en nog veel 
meer komt aan bod tijdens de 
kriebelbeestjesweek.

Leeftijd: geboortejaar 2017  
tot en met 2019.

Uren: 9-16u

Prijs: €65

Info: Dienst Vrije Tijd – 011/58 65 42 – 
iv@geetbets.be 

Inschrijven:  
https://geetbets.ticketgang.eu/

MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 APRIL – SPORTHAL WARANDE RUMMEN

Taal– en Sportknobbels
Prikkel lichaam én geest in 
een leuke sportieve omgeving! 
Een halve dag spelenderwijs 
je Engels bijspijkeren i.s.m. 
‘Language Valley’ gevolgd door 
een halve dag sportfun met lokale 
sportmonitoren. Er zijn vijf opties:
1. Enkel taal (voormiddag): Leeftijd: 

1ste t.e.m. 3de leerjaar | €65/kind
2. Enkel taal (namiddag): Leeftijd: 

4de t.e.m. 6de leerjaar | €65/kind
3. Combi Taal (voormiddag / Sport 

(namiddag): Leeftijd: 1ste t.e.m. 
3de leerjaar | €85/kind

4. Combi Sport (voormiddag / Taal 
(namiddag): Leeftijd: 4de t.e.m. 
6de leerjaar | €85/kind

5. Combi Sport (voormiddag) 
/ Sport (namiddag): Leeftijd: 
eerste leerjaar t.e.m. 2de 
middelbaar | €65/kind

Uren: voormiddag 9-16u /  
namiddag 9-16u / geen onderscheid 
in leeftijd

Info: Sportdienst Geetbets 
sport@geetbets.be – 011 58 65 46

Inschrijven: geetbets.ticketgang.eu 

VAN ZATERDAG 8 TOT MAANDAG 10 APRIL– ON MY BLOCK – VERTREK 
GEETBETS

Tienerdriedaagse 
Drie dagen op pad, van het 
ene avontuur naar de volgende 
opdracht, lachen, filmpjes maken, 
plannen smeden,…. Drie dagen op 
maat van tieners in en om Ieper.

Voor jongeren van geboortejaar 2010 
tot en met 2008

Prijs: €75 - Inclusief: 2 overnachtingen, 
maaltijden/drank, activiteiten 
en vervoer, ervaren monitoren, 
verzekering, avondanimatie

Info: Dienst Vrije Tijd – 011/58 65 42 – 
iv@geetbets.be

Inschrijven: geetbets.ticketgang.eu
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PAASVAKANTIE WEEK 2: 10–14 APRIL 2023

VAN MAANDAG 10 TOT VRIJDAG 14 APRIL –RANSBENDE BOERDERIJ, 
KONINGSTRAAT 30, RANSBERG

Filmkamp i.s.m. Ransbende VZW

In vijf dagen tijd verzin je je eigen 
film, speel je er de hoofdrol in, ga 
je met camera’s, statieven, licht en 
geluid aan de slag en knip en plak 
je alles aan elkaar met de tofste 
special effects. Tussendoor is er 
veel tijd voor spelletjes, springen 

op de trampoline, en zoveel meer.

Leeftijd: alle kids tussen 6 en 18 jaar

Uren: 9-16u

Prijs: €150

Inschrijven: via www.ransbende.be

VAN MAANDAG 10 TOT VRIJDAG 14 APRIL – BELEEFHOEVE PANTOUF, 
DORPSSTRAAT 78, RANSBERG

Hondenkamp i.s.m. Beleefhoeve Pantouf vzw.

Een hele dag vertoeven we tussen 
de Pantoufroedel. We leren hoe 
honden met ons communiceren, 
wat ze nodig hebben om zich 
goed te voelen, hoe we op een 
fijne manier met ze om kunnen 
gaan, wat te doen als een hond 
vermist is,….. In de ochtend 
vergezellen de honden ons terwijl 
we voor de andere dieren zorgen 
en in de namiddag worden we 
ondergedompeld in de wereld van 

de hond. Lunch zelf meebrengen, 
wij voorzien 2 tussendoortjes per 
dag. Kampbrochure met meer 
info volgt eens inschrijvingsmail 
verstuurd.

Leeftijd: Hondenvrienden van  
7 t.e.m. 15 jaar

Uren: 9u30-17u

Prijs: €120

Inschrijven: via pantouf@hotmail.com

 

VAN DINSDAG 11 TOT VRIJDAG 14 APRIL – HANGAAR44, GLABBEEK

Snooker kamp

Kom op een ludieke manier alles te 
weten over Snooker! Je leert niet 
enkel verschillende shots maken 
maar ook de Engelse terminologie 
komt aan bod. Dit kamp wordt 
georganiseerd naar aanleiding van 
het BK Snooker dat doorgaat in 
Glabbeek. Misschien komt er wel 
eens een echte topspeler langs.

Leeftijd: 10 tot 18 jaar 

Uren: 9-16u

Prijs: €139 voor een hele week 

Info: www.glabbeek.be/
vakantieactiviteiten–voor–jeugd–en–
sportbeleving 
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VAN DINSDAG 11 TOT VRIJDAG 14 APRIL – GC DE PASSANT – ZOUTLEEUW

Go 4 Kixx! 

Go 4 Kixx is een knaller van 
formaat! Met de belofte van meer 
activiteiten op één week dan wat je 
anders in een heel jaar beleeft is dit 
dé vakantie voor onbedwingbare 
actievelingen. Voor de volledige 
planning: hou ook de Facebook–
pagina van Sportdienst Zoutleeuw 
in de gaten. Meebrengen: koek en 
drankje, eventueel wat zakgeld.

Voor jongeren van 10 tot 14 jaar

Uren: De bus vertrekt om 13u stipt –  
terug omstreeks 17u

Prijs: €45

Info: Sportdienst – 011/94 90 52 – 
depassant@zoutleeuw.be

Inschrijven via webshop: 
webshopzoutleeuw.recreatex.be

VAN WOENSDAG 12 TOT VRIJDAG 14 APRIL – VOETBALVELDEN VS 
KORTENAKEN

Voetbalkamp V.S.K. i.s.m. VS Kortenaken

De kinderen worden begeleid 
door gemotiveerde trainers. De 
dag wordt gevuld met voetbal en 
andere sport- en spelvormen. De 
eerste dag ontvangen ze een bal 
en shirt. Alle dagen wordt er soep 
en tussendoortjes (fruit + koek + 
water) voorzien. De laatste dag 
zijn er frietjes tijdens de slotshow. 

Indooralaternatief bij slecht weer. 

Leeftijd: 4 tot 12 jaar (°2018–2009)

Uren: 9-16u

Prijs: €90 (€10 korting vanaf het 
tweede/derde/… kind per gezin)

Inschrijven: stage@VSKortenaken.be

 

VAN DINSDAG 11 TOT VRIJDAG 14 APRIL – GC DE PASSANT – 
ZOUTLEEUW

Sportmix – GC De Passant

Ben je het beu om stil te zitten? Wil 
je wat energie kwijt?
Dan ben je aan het juiste adres!
Tijdens deze week maken we 
kennis met een mix aan sporten: 
trefbal, hockey, voetbal, badminton, 
freerunning en nog veel meer!

Leeftijd: 6 tot 12 jaar

Uren: 9–16u  
(opvang vanaf 8u30 tot 16u30)

Prijs: €60

Info: Sportdienst – 011/94 90 52 – 
depassant@zoutleeuw.be

Inschrijven via webshop: https://
webshopzoutleeuw.recreatex.be
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DINSDAG 11 EN WOENSDAG 12 APRIL – GC DE PASSANT – ZOUTLEEUW

Dansdagen D–Motion: Bibi op de boerderij 
i.s.m. D–Motion

Er wordt tijdens deze week 
geknutseld, gespeeld, gedanst, 
geknuffeld, gebabbeld en aan yoga 
gedaan en dit allemaal samen met 
Bibi op de boerderij. Het worden 
twee onvergetelijke dagen!
 

Leeftijd: kleuters vanaf 3 jaar

Uren: 9–16u30

Prijs: €65 – Inschrijven kan via de link 
op www.d–motion.be

Info: info@d–motion.be 
0474/45 25 23

 

WOENSDAG 12 APRIL – ZAAL DEN HOEK, KORTENAKEN

C&p’s Paasdanskamp i.s.m. C&P Energy v.z.w.

De dansers worden tijdens 
het sportkamp opgedeeld 
in leeftijdscategorieën. 
We zullen werken met een 
doorschuifsysteem waarbij 
de dansers van verschillende 
lesgevers les zullen krijgen. 
Er wordt bij het danskamp 
ook afgewisseld met leuke 
ontspannende en zotte spelletjes 
en knutselwerkjes. Wij vragen 
om ’s middags boterhammen te 
voorzien. Er is een mogelijkheid 
tot het kopen van drankjes op 
het danskamp. Een tien-uurtje 

en vier-uurtje mag meegenomen 
worden om tijdens de pauze in 
de voormiddag op te eten, alsook 
in de namiddag zal er een korte 
pauze voorzien worden, wij zorgen 
in de namiddag voor iets lekkers.
Er zal een optreden voorzien 
worden waar de (groot-)ouders 
zullen op uitgenodigd worden.

Leeftijd: 4 tot 14 jaar

Uren: 9-16u

Prijs: €25 leden, €30 niet–leden

Inschrijven: via cpenergy@gmail.com

DONDERDAG 13 EN VRIJDAG 14 APRIL – GC DE PASSANT – ZOUTLEEUW

Keith Haring Dans– en creadagen  
i.s.m. D–Motion

Dit worden 2 spetterende dans- 
en creadagen met veel dans en 
beweging, en dit alles overgoten 
met een heerlijk Keith Haring-
sausje.

Leeftijd: vanaf het 1ste t.e.m.  
het 6de leerjaar

Uren: 9–16u30

Prijs: €65 

Inschrijven: www.d–motion.be

Info: info@d–motion.be 
0474/45 25 23

 



19

 
 
 
 

De Buitenspeeldag is dé dag dat we het belang van buitenspelen in de 
kijker zetten met tal van speelprikkels en activiteiten. Heb je zin om eens 
stevig te ravotten in de gezonde buitenlucht? Kom dan zeker naar de 
Buitenspeeldag bij jou in de buurt: 

ZOUTLEEUW

Locatie: stadspark Zoutleeuw

Uren: 13–17u

Prijs: gratis

Info: dienst jeugd / sport 
011/94 90 51 – sport@zoutleeuw.be

GLABBEEK

Locatie: Gemeente Glabbeek

Leeftijd: het 1ste leerjaar tot het 6de 
middelbaar 

Uren: 13u30-17u

Prijs: gratis

Info: www.glabbeek.be/
vakantieactiviteiten–voor–jeugd–en–
sportbeleving 

GEETBETS

Locatie: Tuin WZC Betse Rust 

Uren: 14–17u

Prijs: gratis

Info: Dienst Vrije Tijd Geetbets – 
011/58 65 42 – vrijetijd@geetbets.be

KORTENAKEN

Locatie: speelgroen Velpezicht 
Hoeleden 

Uren: 13-17u

Prijs: gratis

info: vrijetijd@kortenaken.be

NA DE PAASVAKANTIE

ZATERDAG 22 APRIL – START SPORTHAL TER LINDE GLABBEEK

Gravelrit 3380

Een gravelrit voor iedereen in 
lussen met verschillende afstanden 
die kunnen gecombineerd worden! 
Er is ook een loopfietswedstrijd, 
een kleine fietsschool en een 
gezinsfietstocht i.s.m. de fietsclubs 
uit onze sportraad. Op deze dag 
staat het gezin en fietsen centraal. 

Leeftijd: voor het hele gezin 

Uren: verdere info volgt

Prijs: €10 voor de gravelrit / €5 voor 
de gezinsfietstocht en de fietsschool 
/ €2 voor de loopfietsrace

Info: www.glabbeek.be/
vakantieactiviteiten–voor–jeugd–en–
sportbeleving 

BUITENSPEELDAG WOENSDAG 19 APRIL
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 ZOMERVAKANTIE

VAN ZATERDAG 1 JULI TOT DONDERDAG 31 AUGUSTUS –  
BIB GEETBETS, DORPSSTRAAT 5

Bib: Leuke leesuitdaging: Bestemming Bib!

Ga je mee op leestrip deze 
zomer? Ook deze zomer wordt 
de bib van Geetbets de favoriete 
zomerbestemming van jonge 
lezers! Ben je tussen 3 en 18 jaar? 
Dan kan je in de bib een reispas 
afhalen om mee te gaan op zes 
leestrips! Heb je je boeken gelezen 
aan het eind van de zomer? 

Dan maak je kans op mooie prijzen! 
Geef je reispas af aan de balie, er 
ligt alvast een leuke attentie voor 
je klaar.

Leeftijd: en jongeren, van 3 tot 18 jaar

Prijs: gratis

Info: Bibliotheek – 011/58.65.51 – 
Bib@geetbets.be

VAN MAANDAG 3 JULI TOT DONDERDAG 31 AUGUSTUS –  
OP LOCATIE

Tiener fieldtrips

Gedurende de hele zomervakantie 
kan het zijn dat er een surprise 
fieldtrip zal worden georganiseerd. 
Hier kan je je steeds last minute 
voor inschrijven. Dit kan gaan 
van een lekker lui dagje tot een 
avontuurlijk dagje. 

Dus hou zeker onze website in 
het oog 

Leeftijd: 10 tot 16 jaar 

Prijs: te bepalen bij elke activiteit 

Info: www.glabbeek.be/
vakantieactiviteiten–voor–jeugd–en–
sportbeleving 

VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 JULI – SPORTHAL DE VRUEN, 
WAANRODE

Multikamp i.s.m. v.z.w. Multimove Kortenaken

Multimove Kortenaken staat 
voor sport en plezier. Dat zal 
tijdens dit kamp niet anders zijn. 
Sport (Multimove en multiskills) 
wordt afgewisseld met spel- en 
knutselvormen. Dit gebeurt onder 
leiding van leuke en ervaren 
lesgevers. Zelf meebrengen: 
lunchpakket, tussendoortjes. 

Leeftijd: °2016–2019

Uren: 9-16u

Prijs: €85 niet-leden/ €75 leden

Inschrijven: www.mmkortenaken.be
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VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 JULI – SPORTHAL DE SPRINGPLANK, 
GLABBEEK

Superhelden

Dit is een kamp voor de 
allerkleinste helden.
Een week lang zingen, dansen, 
springen, bewegen,... we met als 
thema SUPERHELDEN!

Leeftijd: 3 tot 5 jaar 

Uren: 9-16u

Prijs: €129 

Info: www.high–five.be 
zoek naar Glabbeek

VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 JULI – RANSBENDE BOERDERIJ, 
KONINGSSTRAAT 30, RANSBERG - WAANRODE

Filmkamp i.s.m. Ransbende v.z.w.

In vijf dagen tijd verzin je je eigen 
film, speel je er de hoofdrol in, ga 
je met camera’s, statieven, licht en 
geluid aan de slag en knip en plak 
je alles aan elkaar met de tofste 
special effects . Tussendoor is er 
veel tijd voor spelletjes, springen 
op de trampoline, en zoveel meer.

Leeftijd: alle kids tussen 6 en 18 jaar.

Uren: 9-16u

Prijs: €150

Inschrijven: www.ransbende.be

VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 JULI –  
SCHOOL DE SPRINGPLANK, GLABBEEK

Striptekenen & Cartoontekenen

Droom jij er van om een echte 
striptekenaar te worden? Wil je 
de basistechnieken onder de knie 
hebben en aan de slag gaan met je 
eigen personages? Na deze week 
ga je naar huis met een bundel vol 
tips & tricks en de basistheorie. Zo 
kan je achteraf alles thuis nog eens 
bekijken én je eigen stripwereld 
verder uitwerken.

Leeftijd: 7 tot 13 jaar 

Uren: 9-16u

Prijs: €154 voor een hele week 

Info: www.high–five.be 
zoek naar Glabbeek
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VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 JULI – GS DE ZANDLOPER, LINTER

Splinter 2 themaweek: kleurenfestival

Speelplein Splinter serveert zijn 
gekende Splinter–speel–formule !!! 
Op het menu staan alvast spelen, 
ravotten, knutselen, weerwolven, 
dorpsspel, koken, uitstappen 
met zwemmen en op dagsafari 
naar Monde Sauvage … Plezier is 
gegarandeerd!

Leeftijd: het geboortejaar 2009 tot 
en met 2016

Uren: 9–16u

Prijs: €60

Info: Dienst Jeugd en Cultuur 
011/78 91 47 – jeugddienst@linter.be 

Inschrijven:  
www.linter.be/inschrijvingen 

VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 JULI – GC DE PASSANT – ZOUTLEEUW

Multimovekamp – GC De Passant

Kruipt, springt, klimt, klautert je 
kleuter graag? Dan wordt deze 
week zeker een leuke ervaring!  
Je kleuter zal zich kunnen uitleven, 
rent zich rot en krijgt elke dag 
een ander bewegingsparcours 
aangeboden. Pret verzekerd! 
Afgewisseld met sport en 
knutselmomenten.

Leeftijd: 3 tot 6 jaar

Uren: 9–12u  
(opvang vanaf 8u30 tot 12u30)

Prijs: €30

Info: Sportdienst – 011/94 90 52 – 
depassant@zoutleeuw.be

Inschrijven via webshop: https://
webshopzoutleeuw.recreatex.be

 

VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 JULI – GC DE PASSANT – ZOUTLEEUW

Sportmix – GC De Passant

Ben je het beu om stil te zitten?  
Wil je wat energie kwijt? Dan ben je 
aan het juiste adres! Tijdens deze 
week maken we kennis met een 
mix aan sporten: trefbal, hockey, 
voetbal, badminton, freerunning en 
nog veel meer!
Groepen worden gemaakt op 
leeftijd.

Leeftijd: 6 tot 12 jaar

Uren: 9–16u  
(opvang vanaf 8u30 tot 16u30)

Prijs: €60

Info: Sportdienst – 011/94 90 52 – 
depassant@zoutleeuw.be

Inschrijven via webshop: https://
webshopzoutleeuw.recreatex.be
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VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 JULI – SPORTHAL WARANDE 
RUMMEN

Zomersportweek juli

Zomersportweken, da’s een halve 
dag ‘omnisport 2.0’ waarbij we 
heel diverse sporten aanspreken. 
Gecombineerd met namiddagen 
waarbij we ravotten rondom een 
plezant en sportief thema! Een 
leuke manier om de zomervakantie 
in te zetten!

Prijs: €65 

Leeftijd: kinderen van het 1ste 
leerjaar t.e.m. het 2de middelbaar

Uren: 9-16u

Info: Sportdienst Geetbets 
sport@geetbets.be – 011 58 65 46

Inschrijven:  
https://geetbets.ticketgang.eu/ 

VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 JULI, VAN 13U TOT 16U30 –  
GC DE PASSANT – ZOUTLEEUW

Zotte en zwoele zomerse dans– en 
creadagen: Zomerse Smurfnamiddagen 
i.s.m. D–Motion

Tijdens deze week gaan de 
kleuters allerlei leuke dingen 
samen doen! Spelen, dansen, 
knutselen en zingen, samen met 
de Smurfen!

Leeftijd: kleuters vanaf 3 jaar

Uren: 13-16u30 

Prijs: €85 

Inschrijven: www.d–motion.be

Info: info@d–motion.be –  
0474/45 25 23 

VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 JULI – DE POEL, GEETBETS

Kleuterweek juli: Sprookjesbos

Een weekje op pad door het 
sprookjesbos met een uitstap naar 
het Sprookjesbos op vrijdag. 
Tijdens de speelpleinwerking 
staat de speelfunctie centraal. 
De monitoren bereiden een 
programma voor met activiteiten, 
aangepast aan de leeftijd van 
de kinderen. Daarnaast is er 
ook ruimte voor vrij spel. Op 
aanvraag is voor- en napleinse 
opvang mogelijk. Je kan de dag 
zelf ook inschrijven voor de 

speelpleinwerking ter plaatse, 
zowel in de voormiddag als in de 
namiddag. 

Leeftijd: geboortejaar 2017 tot en 
met 2019.

Uren: 9-16u

Prijs: €5 voor een dag – Vrijdag: 
uitstap Sprookjesbos €15

Info: Dienst Vrije Tijd – 011/58 65 42 – 
iv@geetbets.be 

Inschrijven:  
https://geetbets.ticketgang.eu/ 
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VAN MAANDAG 3 TOT VRIJDAG 7 JULI – GC DE PASSANT – ZOUTLEEUW

Actiekamp Coolkids & Gaming i.s.m. Digiplanet

Beleef een fantastische week met 
dit superkamp, waar high–tech 
nooit weg te denken is, en dit 
aangepast aan de leeftijd van elk 
kind: PC gaming, racen met radio 
gestuurde auto’s, Virtual Reality, 
drones, Nerf War Games…Een 
kamp vol plezier, vol ontdekkingen 
en kortom de perfecte manier om 
de vakantie door te brengen!

Leeftijd: 6 tot 12 jaar

Uren: 9–16u 
(Opvang vanaf 8u30 en tot 16u30)

Prijs: €150

Info: Sportdienst – 011/94 90 52 – 
sport@zoutleeuw.be

Inschrijven via webshop https://
webshopzoutleeuw.recreatex.be/

VAN MAANDAG 3 JULI TOT VRIJDAG 25 AUGUSTUS – GBS DE VERRE 
KIJKER, BEKKEVOORT

Vakantiewerking De Ravotter 

Kom een weekje ravotten bij 
vakantiewerking De Ravotter. 
Elke week kan je kiezen uit een 
aantal themakampjes, zoals een 
danskamp, wildcamp… Je kan 
de kampjes terugvinden via de 
website.

Leeftijd: 3 tot en met 14 jaar

Uren: 9-16u

Info: Dienst Vrije Tijd – 013/46 05 60 – 
jeugd@bekkevoort.be –  
sport@bekkevoort.be

www.bekkevoort.be

VAN MAANDAG 10 TOT VRIJDAG 14 JULI – RANSBENDE BOERDERIJ, 
KONINGSSTRAAT 30, RANSBERG

Ravotkamp i.s.m. Ransbende v.z.w.

Vijf dagen Ravotten, kampen 
bouwen, rollen op heelys, 
circussen, maar ook vrienden 
maken, gezelschapspelletjes 
spelen, torens met kapla bouwen, 
op de trampoline springen en 
zoveel meer. Dat beleef je bij 
Ransbende Vzw!

Leeftijd: alle kids tussen 6 en 18 jaar

Uren: 9-16u

Prijs: €110

Inschrijven: www.ransbende.be

 



25

VAN MAANDAG 10 TOT VRIJDAG 14 JULI – TERREINEN VZW STUDIO 
KADANS, HOGENSTRAAT 36, GEETBETS

Zomerkamp Juli

Hou je van dansen en veel 
plezier maken? Dan is dit kampje 
helemaal voor jou! Kan je niet stil 
zitten op de muziek, dan ben je 
helemaal op je plaats hier tijdens 
de dansinitiaties. Daarnaast 
kan je al je energie kwijt in de 
sport– en spelmomenten. Wie 
zou het hoogste kunnen springen 
op de coolste springkastelen? 
Om tot rust te komen voorzien 
we ook nog leuke knutsel– en 
kookactiviteiten. Dit allemaal in 
een leuke zomersfeer.

Leeftijd: 2,5 jaar tot en met 14 jaar

Uren: 9-16u

Prijs: €125 voor een hele week  
of €30/dag. (minimum: 3 dagen)  
Incl. fruit, koek, drank en warme 
maaltijd op vrijdag. 

Info: 0477/19.15.67 – 0474/35 74 39 – 
studiokadans@gmail.com 

Inschrijven: www.ledenbeheer.be/
public/studiokadans

VAN MAANDAG 10 TOT VRIJDAG 14 JULI – BELEEFHOEVE PANTOUF, 
DORPSSTRAAT 78, RANSBERG

Sanctuarykamp i.s.m.Beleefhoeve Pantouf v.z.w.

Een hele dag vertoeven tussen 
de dieren, ze verwennen, hun 
verblijfjes proper maken, voor 
ze koken, samen spelen met ze, 
….. het kan allemaal tijdens het 
sanctuarykamp. Een lunchpakketje 
breng je zelf mee, wij zorgen 
dagelijks voor 2 tussendoortjes. 
Kampbrochure met meer uitleg 
volgt eens inschrijvingsmail 
verstuurd is. 

Leeftijd: 5 tot 15 jaar

Uren: 9u30-17u

Prijs: €120

Inschrijven:  
e–schepers@hotmail.com 
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VAN MAANDAG 10 TOT VRIJDAG 14 JULI – SPORTHAL TER LINDE 
GLABBEEK

Danskamp ism dansstudio Step by Step 

Lagere school + middelbaar: 
Tijdens de zomervakantie 
organiseert Dansstudio Step by 
Step in samenwerking met de 
sportdienst van Glabbeek jaarlijks 
superleuke danskampen voor alle 
leeftijden. Deze kampen zijn al 
jarenlang een groot succes! 
De dansers van het eerste tot 
het vierde leerjaar zijn welkom in 
de voormiddag. Vanaf het vijfde 
leerjaar zijn ze welkom in de 

namiddag. Hou er rekening mee 
dat dit het leerjaar is waar je kind 
tijdens het schooljaar 2022–2023 
in zat. 

Leeftijd: 1ste leerjaar tot tieners

Uren: 9-16u

Prijs: €40 voor halve dagen ; 

Info: www.glabbeek.be/
vakantieactiviteiten–voor–jeugd–en–
sportbeleving 

www.dansstudiostepbystep.com

VAN MAANDAG 10 TOT VRIJDAG 14 JULI –  
GC DE PASSANT – ZOUTLEEUW

Zotte en zwoele zomerse dans– en 
creadagen: Wondere Waterwereld  
i.s.m. D–Motion

Dit wordt echt een spetterende 
week met veel dans en beweging. 
De wondere wereld van het water 
staat hierbij centraal.

Leeftijd: 1ste t.e.m. 6de leerjaar

Uren: 9–16u30

Prijs: €200 

Inschrijven: www.d–motion.be

Info: info@d–motion.be –  
0474/45 25 23

VAN MAANDAG 10 TOT VRIJDAG 14 JULI – DE POEL, GEETBETS

Speelplein De Poel: In to space!

De kinderen bouwen een heuse 
raket en gaan op expeditie in 
de ruimte! De speelfunctie staat 
centraal. De monitoren zorgen voor 
een programma op maat van de 
leeftijd. Daarnaast is er ook ruimte 
voor vrij spel. Op aanvraag is voor- 
en napleinse opvang mogelijk. Je 
kan de dag zelf ook inschrijven 
voor de speelpleinwerking ter 

plaatse, zowel in de voormiddag als 
in de namiddag. 

Leeftijd: 4 tot 14 jaar.

Uren: 9-16u

Prijs: €5 voor een dag

Info: Dienst Vrije Tijd – 011/58 65 42 – 
iv@geetbets.be 

Inschrijven:  
https://geetbets.ticketgang.eu/
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VAN MAANDAG 17 TOT DONDERDAG 20 JULI – 
SPORTHAL DE VRUEN, WAANRODE

Multikamp i.s.m. v.z.w. Multimove Kortenaken

Multimove Kortenaken staat 
voor sport en plezier. Dat zal 
tijdens dit kamp niet anders zijn. 
Sport (Multimove en multiskills) 
wordt afgewisseld met spel– en 
knutselvormen. Dit gebeurt onder 
leiding van leuke en ervaren 

lesgevers. Zelf meebrengen: 
lunchpakket, tussendoortjes. 

Leeftijd: °2016–2019

Uren: 9-16u

Prijs: €85 niet–leden / €75 leden

Inschrijven: www.mmkortenaken.be 

VAN MAANDAG 17 TOT DONDERDAG 20 JULI – 
SPORTHAL DE VRUEN, WAANRODE

Maxikamp i.s.m. v.z.w. Multimove Kortenaken

Multimove Kortenaken staat 
voor sport en plezier. Dat zal 
tijdens dit kamp niet anders zijn. 
Sport (Multimove en multiskills) 
wordt afgewisseld met spel- en 
knutselvormen. Dit gebeurt onder 
leiding van leuke en ervaren 
lesgevers. 

Zelf meebrengen: lunchpakket, 
tussendoortjes. 

Leeftijd: °2014–2015

Uren: 9-16u

Prijs: €85 niet–leden / €75 leden

Inschrijven: www.mmkortenaken.be 

 

VAN MAANDAG 17 TOT VRIJDAG 21 JULI – BERGENDAL, WAANRODE

C&P’s Zomerdanskamp “Teens”  
i.s.m. C&P Energy v.z.w.

De dansers worden opgedeeld in  
3 leeftijdscategorieën: 10 tot 
12-jarigen / 13 tot 14-jarigen /  
15 tot 17-jarigen. We werken met 
een doorschuifsysteem waarbij 
de dansers van 3 lesgevers les 
krijgen, afgewisseld met leuke 
ontspannende en zotte spelletjes. 
Op vrijdag zijn er frietjes. Op 
vrijdagnamiddag is er een 
optreden waar de (groot-)ouders 
op uitgenodigd worden (informatie 
over het optreden wordt de week 
van het danskamp meegedeeld).

Meebrengen:
• Sportieve kledij en schoenen
• Middageten (m.u.v. vrijdag)
• 10- en 4-uurtje (in de namiddag 

voorzien wij iets lekkers)
• Drankjes of drinkbus (drankjes 

verkrijgbaar aan €1/per drankje)
• Handdoek (voor bv. 

waterspelletjes)

Leeftijd: 10–17 jaar

Uren: 9-16u

Prijs: €110 niet–leden / €100 leden 

Inschrijven: cpenergy@gmail.com
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VAN MAANDAG 17 TOT VRIJDAG 21 JULI – BELEEFHOEVE PANTOUF, 
DORPSSTRAAT 78, RANSBERG

CREAKAMP i.s.m. Beleefhoeve Pantouf v.z.w.

Ben je graag creatief bezig en hou 
je gelijk ook van dieren, dan is 
dit kampje de ideale combinatie. 
In de ochtend verzorgen we 
alle Pantoufdieren en in de 
namiddag gaan we met onze 
creatieve talenten aan de slag. 
Een lunchpakketje breng je zelf 
mee , wij zorgen dagelijks voor 2 
tussendoortjes. Kampbrochure 
met meer uitleg volgt eens 
inschrijvingsmail verstuurd is. 

Leeftijd: 5 tot 15 jaar

Uren: 9u30 - 17u

Prijs: €150

Inschrijven:  
e–schepers@hotmail.com 

 

VAN MAANDAG 17 TOT DONDERDAG 20 JULI – DE POEL, GEETBETS

Speelplein De Poel: Wetenschapsweek

Proefjes, experimenten en wist-
je-datjes. De kinderen worden 
deze week ondergedompeld in 
de wereld van de wetenschap. 
Op donderdag gaan we naar 
Technopolis. De monitoren 
bereiden een programma voor 
met activiteiten, aangepast aan de 
leeftijd van de kinderen, waarbij 
het spelen centraal staat. Er is ook 
ruimte voor vrij spel. Op aanvraag 
is voor- en napleinse opvang 

mogelijk. Je kan je elke dag ter 
plaatse inschrijven, zowel in de 
voor- als in de namiddag. 

Leeftijd: 4 tot 14 jaar.

Uren: 9-16u

Prijs: €5 voor een dag – Donderdag: 
Technopolis €25

Info: Dienst Vrije Tijd – 011/58 65 42 – 
iv@geetbets.be 

Inschrijven:  

https://geetbets.ticketgang.eu/ 

VAN MAANDAG 17 TOT DONDERDAG 20 JULI –  
SPORTHAL DE SPRINGPLANK, GLABBEEK

Piraten

We zingen, springen, dansen en 
knutselen tot we het piraat zijn 
helemaal onder de knie hebben. 
Schip ahoy!

Leeftijd: 3 tot 5 jaar 

Uren: 9-16u

Prijs: €105 voor een hele week 

Info: www.high–five.be 
zoek naar Glabbeek
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VAN MAANDAG 17 TOT DONDERDAG 20 JULI – SPORTHAL  
TER LINDE, GLABBEEK

Rope skipping & Airtrack

Rope skipping is een veelzijdige 
sporttak die steeds wint aan 
populariteit! Airtrack is een van de 
laatste trends op het gebied van 
jumpen en freerunnen. 
Het is een opblaasbare mat 
die gebruikt kan worden voor 
acrogym, tumbling, vechtsport, 
fitness, turnen en zo veel meer!

Leeftijd: 6 tot 14 jaar 

Uren: 9-16u

Prijs: €120 voor een hele week 

Info: www.high–five.be 
zoek naar Glabbeek

VAN MAANDAG 17 TOT DONDERDAG 20 JULI – SPORTHAL  
TER LINDE / SPORTKOOI DE SPRINGPLANK, GLABBEEK

Streetsoccer

Wil je handig worden met de 
bal aan de voet? Droom je van 
die onnavolgbare dribbels? 
Weet jij wat een panna is? 
Je leert het allemaal tijdens 
dit streetsoccerkamp / 
zaalvoetbalkamp.

Leeftijd: 8 tot 14 jaar 

Uren: 9-16u

Prijs: €118 voor een hele week 

Info: www.high–five.be 
zoek naar Glabbeek

VAN MAANDAG 24 TOT VRIJDAG 28 JULI –  
SCHOOL DE SPRINGPLANK, GLABBEEK

Speelpleinwerking/Grabbelpas

Jaja na corona is het eindelijk tijd 
om nieuw leven te blazen in onze 
grabbelpas. We starten rustig met 
een weekje spel en speelplezier. 
Het programma zal eind april 
volledig online komen. Dus nog 
even spannend afwachten en dan 
inschrijven maar. 

Leeftijd: 6 tot 14 jaar 

Uren: 9-16u

Prijs: dagprijs 

Info: www.glabbeek.be/
vakantieactiviteiten–voor–jeugd–en–
sportbeleving 
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VAN MAANDAG 24 TOT VRIJDAG 28 JULI – BERGENDAL, WAANRODE

C&P’s Zomerdanskamp “Kids”  
i.s.m. C&P Energy v.z.w.

De dansers worden opgedeeld in  
3 leeftijdscategorieën: 3 tot 
6-jarigen / 7 tot 9-jarigen /  
10 tot 12-jarigen. We werken met 
een doorschuifsysteem waarbij 
de dansers van 3 lesgevers les 
krijgen, afgewisseld met leuke 
ontspannende en zotte spelletjes. 
Op vrijdag zijn er frietjes. met in de 
namiddag ieen optreden voor de 
(groot-)ouders. Meebrengen:
• Sportieve kledij en schoenen

• Middageten (m.u.v. vrijdag)
• 10- en 4-uurtje (in de namiddag 

voorzien wij iets lekkers)
• Drankjes of drinkbus (drankjes 

verkrijgbaar aan €1/per drankje)
• Handdoek (voor bv. 

waterspelletjes)

Leeftijd: 3–12 jaar

Uren: 9-16u

Prijs: €100 niet–leden / €90 leden 

Inschrijven: cpenergy@gmail.com

VAN MAANDAG 24 JULI TOT VRIJDAG 28 JULI – BELEEFHOEVE 
PANTOUF, DORPSSTRAAT 78, RANSBERG

Hondenkamp i.s.m. Beleefhoeve Pantouf v.z.w.

Vertoef een hele dag tussen de 
Pantoufroedel, leer met honden 
communiceren, wat ze nodig 
hebben om zich goed te voelen, 
wat te doen als een hond vermist 
is,… De kwispelstaarten heten je 
elke kampdag enthousiast welkom 
en vergezellen je de hele dag. 
‘s Ochtends verwennen we alle 
dieren, in de namiddag gaat alle 
aandacht naar de honden. 

Een lunchpakketje breng 
je zelf mee, wij zorgen voor 
2 tussendoortjes. Na je 
inschrijvingsmail krijg je een 
kampbrochure met alle info. 

Leeftijd: Hondenvrienden van 7 tot 
15 jaar

Uren: 9u30-17u

Prijs: €120

Inschrijven: pantouf@hotmail.com

VAN MAANDAG 31 JULI TOT VRIJDAG 4 AUGUSTUS –  
SPORTHAL DE VRUEN, WAANRODE

Kleuterkamp i.s.m. GSF Kortenaken

Heeft je kleuter dansbenen, kan 
hij of zij maar moeilijk stilzitten? 
Op ons kleuterdanskamp zijn ze 
zeker welkom. Dansen, knutselen, 
spelletjes spelen,… Snel inschrijven 
is de boodschap. Meebrengen: 
tussendoortjes, lunchbox, 
herbruikbare drinkbeker.

Leeftijd: 3 tot 5 jaar

Uren: 9-16u

Prijs: €120

Inschrijven: www.mmkortenaken.be 
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VAN MAANDAG 31 JULI TOT VRIJDAG 4 AUGUSTUS – 
SPORTHAL DE VRUEN, WAANRODE

Omnisportkamp i.s.m. GSF Kortenaken

Basketbal, volleybal, badminton,… 
Weet je niet goed welke sporttak 
je ligt of doe je alle sporten 
graag? Dan ben je bij GSF zeker 
aan het juiste adres! Noteer de 
data en schrijf je snel in! Mee te 
brengen: tussendoortjes, lunchbox, 
herbruikbare drinkbeker. 

Leeftijd: 6 tot 13 jaar

Uren: 9-16u

Prijs: €145

Inschrijven: www.mmkortenaken.be 

VAN MAANDAG 31 JULI TOT VRIJDAG 4 AUGUSTUS – DANSZAAL 
BERGENDAL, WAANRODE

–12 danskamp i.s.m. GSF Kortenaken

Vanaf dit jaar organiseren we 
voor onze -12 jarigen een hele 
dag danskamp. Er zal niet enkel 
gedanst worden, er is ook ruimte 
voor spelletjes,… Wil je er graag bij 
zijn? Schrijf je dan snel in! Mee te 
brengen: tussendoortjes, lunchbox, 
herbruikbare drinkbeker. 

Leeftijd: 6 tot 12 jaar

Uren: 9-16u

Prijs: €160

Inschrijven: www.mmkortenaken.be 

VAN MAANDAG 31 JULI TOT VRIJDAG 4 AUGUSTUS –  
SPORTHAL DE SPRINGPLANK, GLABBEEK

Jungle
De jungle heeft veel geheimen. In 
sommige gebieden is zelfs nog 
nooit een mens geweest! Wij gaan 
deze week op ontdekkingstocht 
door het diepe woud... Dit avontuur 
mag je niet missen. 

Leeftijd: 3 tot 5 jaar 

Uren: 9-16u

Prijs: €129 voor een hele week 

Info: www.high–five.be 
zoek naar Glabbeek
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VAN MAANDAG 31 JULI TOT VRIJDAG 4 AUGUSTUS –  
SCHOOL DE SPRINGPLANK, GLABBEEK

Makkers

Een kamp voor echte kerels 
en stoere meiden! Ravotten, 
voetballen, rugby, American 
Football, strategische spelen, 
trekken en duwen, kampen maken, 
survivaltechnieken toepassen,... 
Dat zijn de ingrediënten van dit 
kamp. Als je bang bent om je vuil 
te maken, ben je niet op je plaats 
hier! De groepen worden ingedeeld 

per leeftijdscategorie zodat deze 
week de coolste week wordt onder 
makkers!

Leeftijd: 6 tot 12 jaar 

Uren: 9-16u

Prijs: €130 voor een hele week 

Info: www.high–five.be 
zoek naar Glabbeek

VAN MAANDAG 31 JULI TOT VRIJDAG 4 AUGUSTUS –  
SCHOOL DE SPRINGPLANK, GLABBEEK

Art & Play

Dit kampconcept is voor kids die 
graag experimenteren, spelen 
en proberen. We maken de brug 
tussen creatief aan de slag gaan 
en spel. Dit kan op verschillende 
manieren, maar wat heel belangrijk 
is, is dat we vooral focussen op het 

experiment en het beleven,  
het zelf doen.

Leeftijd: 6 tot 12 jaar 

Prijs: €134 voor een hele week 

Info: www.high–five.be 

zoek naar Glabbeek

VAN DINSDAG 1 TOT ZATERDAG 5 AUGUSTUS – DEN HOEK, 
KORTENAKEN

Musicalstage i.s.m. Planktom v.z.w.

Steel de show op het podium 
van de nieuwe MusicalStage van 
Planktom… Tijdens deze stage 
zing, acteer en dans jij op de tofste 
musicals allertijden. De laatste dag 
trek je de leukste kostuums aan en 
neem je het publiek mee naar de 
wondere wereld van de musical!
Schrijf je snel in op  
www.musicalstage.be, want het 
aantal plaatsen is beperkt! Op  
5 augustus is het toonmoment  
om 17u30 in zaal Den Hoek.

Leeftijd: 7–15 jaar

Uren: 10-16u

Prijs: €175 (€10 korting vanaf 2e, 3e 
gezinslid)

Inschrijven: www.musicalstage.be
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VAN WOENSDAG 2 TOT VRIJDAG 4 AUGUSTUS – VS KORTENAKEN

Voetbalkamp VSK

De kinderen worden begeleid door 
gemotiveerde trainers. De dag 
wordt gevormd met voetbal- en 
andere sport- en spelvormen.
De eerste dag ontvangen ze een 
bal en shirt. Alle dagen worden er 
tussendoortjes (fruit, koek, water) 
voorzien. De laatste dag zijn er 
frietjes tijdens de slotshow. 

Leeftijd: 3/4–12 jaar (°2019–2009) 

Uren: 9-16u

Prijs: €90 (€10 korting vanaf 2e,  
3e gezinslid)

Inschrijven: www.vskortenaken.be 

VAN MAANDAG 7 TOT VRIJDAG 11 AUGUSTUS – TERREINEN  
VZW STUDIO KADANS, HOGENSTRAAT 36, GEETBETS

Zomerkamp Augustus

Hou je van dansen en veel 
plezier maken? Dan is dit kampje 
helemaal voor jou! Kan je niet stil 
zitten op de muziek, dan ben je 
helemaal op je plaats hier tijdens 
de dansinitiaties. Daarnaast kan 
je al je energie kwijt in de sport- 
en spelmomenten. Wie zou het 
hoogste kunnen springen op de 
coolste springkastelen? Om tot 
rust te komen voorzien we ook nog 
leuke knutsel- en kookactiviteiten. 

Dit allemaal in een leuke 
zomersfeer.

Leeftijd: 2,5 jaar tot en met 14 jaar. 

Uren: 9-16u

Prijs: €125 voor een hele week of €30/
dag. (minimum: 3 dagen) Incl. fruit, 
koek, drank en warme maaltijd op 
vrijdag.

Info: 0477/19 15 67 – 0474/35 74 39 – 
studiokadans@gmail.com  

Inschrijven: www.ledenbeheer.be/
public/studiokadans

VAN MAANDAG 7 TOT VRIJDAG 11 AUGUSTUS –  
DANSZAAL BERGENDAL, WAANRODE

Break Dance Kamp i.s.m. GSF Kortenaken

Vanaf dit jaar kan je tijdens ons 
zomerkamp komen proeven 
van Breakdance. Wil je leren wat 
een B-boy of B-girl kan? Freeze, 
headspin, flare,… Zoek niet verder 
en schrijf je in! Mee te brengen: 
tussendoortjes, lunchbox, 
herbruikbare drinkbeker. 

Leeftijd: 6–18 jaar

Uren: 9-12u

Prijs: €80

Inschrijven: www.mmkortenaken.be 
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VAN MAANDAG 7 TOT VRIJDAG 11 AUGUSTUS – DANSZAAL 
BERGENDAL, WAANRODE

+12 danskamp i.s.m GSF Kortenaken

Hiphop of hedendaagse dans?  
Of hiphop én hedendaagse dans? 
Heb je nog geen idee welke tak 
je ligt? Of doe je ze beide graag? 
Schijf je dan snel in! Mee te 
brengen: tussendoortjes, lunchbox, 
herbruikbare drinkbeker. 

Leeftijd: 12 tot … jaar

Uren: 13-16u

Prijs: €80

Inschrijven: www.mmkortenaken.be 

VAN MAANDAG 7 TOT VRIJDAG 11 AUGUSTUS –  
SCHOOL DE SPRINGPLANK, GLABBEEK

Builders

Met wat bamboe stokken, 
touw, doeken en een goede 
portie ruimtelijk inzicht, maak je 
eigenhandig een dak boven je 
hoofd. Een week lang werk je met 
je crew aan je eigen bamboe kamp. 
Met rekkers, touw en doeken 
weten jullie het beste bouwwerk 
te maken. Staat het wel stevig 
genoeg? En pas op: bescherm je 

fort ook tegen indringers! Je weet 
nooit… Om uit te rusten van onze 
zware handenarbeid, doen we de 
zaligste groepsactiviteiten!

Leeftijd: 7 tot 12 jaar 

Uren: 9-16u

Prijs: €140 voor een hele week 

Info: www.glabbeek.be/
vakantieactiviteiten–voor–jeugd–en–
sportbeleving 

VAN MAANDAG 7 TOT VRIJDAG 11 AUGUSTUS – DE POEL, GEETBETS

Speelplein De Poel: De tijdsmachine

We maken een reis door de tijd: 
de prehistorie, naar de Grieken 
en Romeinen en zo via de 
Middeleeuwen naar de sixties 
en seventies. Een drukke reis 
door de tijd met een uitstap 
naar Bokrijk op vrijdag. Tijdens 
de speelpleinwerking staat 
de speelfunctie centraal. De 
monitoren zorgen voor activiteiten 
aangepast aan de leeftijd van 
de kinderen. Er is ook ruimte 
voor vrij spel. Op aanvraag 

is voor- en napleinse opvang 
mogelijk. Je kan de dag zelf ook 
ter plaatse inschrijven voor de 
speelpleinwerking, zowel in de 
voormiddag als in de namiddag. 

Leeftijd: 4 tot 14 jaar.

Uren: 9-16u

Prijs: €5 voor een dag – Vrijdag: 
Bokrijk €15

Info: Dienst Vrije Tijd – 011/58 65 42 – 
iv@geetbets.be 

Inschrijven:  
https://geetbets.ticketgang.eu/
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VAN DONDERDAG 10 TOT VRIJDAG 11 AUGUSTUS – ZAAL ’T DORP, 
KORTENAKEN

DJ– kamp i.s.m. Sound Control Academy

Wil jij eens proeven van het  
dj-leven en weten wat de knopjes 
op een dj-paneel net doen? Wil 
jij graag je favoriete liedjes aan 
mekaar mixen en er een heus 
feestje van maken? Schrijf je dan in 
voor het tweedaagse dj-kamp en 
draai om af te sluiten de dj-set van 
je leven voor je familie en vrienden! 

Je hoeft zelf geen dj–apparatuur 
mee te brengen, wij zorgen dat 
alles klaarstaat!

Leeftijd: 9–14 jaar

Uren: 9-16u

Prijs: €110

Inschrijven: info@
soundcontrolacademy.be 

VAN MAANDAG 14 TOT VRIJDAG 18 AUGUSTUS – SPORTHAL  
DE SPRINGPLANK & SPORTHAL TER LINDE, GLABBEEK

Danskamp ism dansdroom vzw

Klaar voor een week boordevol 
dansplezier en super leuke 
activiteiten waar je niet genoeg 
van krijgt? Kleuters kunnen 
kiezen tussen halve of hele dagen. 
Leeftijd: het 1ste kleuterklas tot 
het 6de leerjaar. Zomer Dansstage 
i.s.m. dansdroom vzw voor 12 tot 
15-jarigen en 16 tot 18-jarigen. 
Breng je vrienden mee of maak 

nieuwe vrienden waarmee je kan 
dansen, lachen en plezier beleven. 

Leeftijd: 3 tot 18 jaar   

Uren: 9-16u

Prijs: €40 voor halve/€80 hele dagen

Info: www.glabbeek.be/
vakantieactiviteiten–voor–jeugd–en–
sportbeleving

https://dansdroom.be/web/ 

VAN MAANDAG 14 TOT VRIJDAG 18 AUGUSTUS – DE POEL, GEETBETS

Speelplein De Poel: Survival

Deze week maken we speren, 
bouwen we schuilhutjes, zoeken 
we met de verrekijker naar 
wilde dieren en sluiten we de 
week af met een survivaldag. 
Tijdens de speelpleinwerking 
staat de speelfunctie centraal. 
De monitoren zorgen voor 
activiteiten aangepast aan de 
leeftijd van de kinderen. Daarnaast 
is er ook ruimte voor vrij spel. Op 
aanvraag is voor– en napleinse 
opvang mogelijk. Je kan de dag 

zelf ook inschrijven voor de 
speelpleinwerking ter plaatse, 
zowel in de voormiddag als in de 
namiddag. 

Leeftijd: 4 tot 14 jaar.

Uren: 9-16u

Prijs: €5 voor een dag 

Info: Dienst Vrije Tijd – 011/58 65 42 – 
iv@geetbets.be 

Inschrijven:  
https://geetbets.ticketgang.eu/
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VAN MAANDAG 21 TOT VRIJDAG 25 AUGUSTUS –  
SPORTHAL DE SPRINGPLANK GLABBEEK

Danskamp ism dansstudio Step by Step 

Dansstudio Step by Step 
organiseert elk jaar in 
samenwerking met de sportdienst 
Glabbeek superleuke danskampen 
voor alle leeftijden. Deze kampen 
zijn al jarenlang een groot succes! 
Kinderen die uit de derde 
kleuterklas komen en naar het 
eerste leerjaar gaan sluiten nog 
aan bij dit kampje.  

Leeftijd: voor kleuters

Uren: 9-16u 

Prijs: €40 voor een halve dag en €80 
voor een hele dag: korting voor het 
2de kind 

Info: www.glabbeek.be/
vakantieactiviteiten–voor–jeugd–en–
sportbeleving 

www.dansstudiostepbystep.com 

VAN MAANDAG 21 TOT VRIJDAG 25 AUGUSTUS – DE POEL, GEETBETS

Kleuterweek augustus: Beestenboel

Een hele week in het teken van 
diertjes. Knutselen, zoektochten, 
spelletjes, …met op donderdag een 
bezoek aan een boerderij. Tijdens 
de speelpleinwerking staat het 
spelen centraal. De monitoren 
zorgen voor activiteiten aangepast 
aan de leeftijd van de kinderen. 
Daarnaast is er ook ruimte voor 
vrij spel. Op aanvraag is voor– en 
napleinse opvang mogelijk. Je kan 
de dag zelf ook inschrijven voor 

de speelpleinwerking ter plaatse, 
zowel in de voormiddag als in de 
namiddag. 

Leeftijd: geboortejaar 2017 tot en 
met 2019

Uren: 9-16u

Prijs: €5 voor een dag –  
Donderdag: uitstap Eshoeve €8

Info: Dienst Vrije Tijd – 011/58 65 42 – 
iv@geetbets.be 

Inschrijven:  
https://geetbets.ticketgang.eu/

VAN MAANDAG 21 TOT VRIJDAG 25 AUGUSTUS – GC DE PASSANT – 
ZOUTLEEUW

Go 4 Kixx!

Een knaller van formaat! Beleef 
meer activiteiten op één week 
dan in een heel jaar. Hou de 
Facebookpagina van Sportdienst 
Zoutleeuw in de gaten voor de 
volledige planning. Meebrengen: 
koek en drankje en eventueel wat 
zakgeld.

Voor jongeren van 10 tot 14 jaar

De bus start om 13u stipt –  
terug omstreeks 17u

Prijs: €45

Info: Sportdienst – 011/94 90 52 – 
depassant@zoutleeuw.be

Inschrijven via webshop: https://
webshopzoutleeuw.recreatex.be
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MAANDAG 21 TOT VRIJDAG 25 AUGUSTUS – SPORTHAL WARANDE 
RUMMEN

Zomersportweek augustus 

Zomersportweken, da’s een halve 
dag ‘omnisport 2.0’ met veel 
diverse sporten, met namiddagen 
waarbij we ravotten rond een 
plezant en sportief thema! 

Leeftijd: 1ste leerjaar t.e.m.  
het 2de middelbaar

Uren: 9-16u

Prijs: €65 

Info: Sportdienst Geetbets 
sport@geetbets.be – 011 58 65 46

Inschrijven:  
https://geetbets.ticketgang.eu/

VAN MAANDAG 21 TOT VRIJDAG 25 AUGUSTUS – GS DE ZANDLOPER, 
LINTER

Splinter 3 themaweek: COOLKIDS  
i.s.m. digiplanet

Elke dag een nieuwe activiteit: 
Workshop RC cars, workshop 
VR, workshop drones, workshop 
racen met een stuur, workshop 
Minecraft. Heb je vorig jaar ook 
al deelgenomen? Geen enkel 
probleem, dan heb je gewoon 
meer ervaring. Voor jou voorzien 
we enkele extra uitdagingen. 
Deze week bestaat uit een mix 
van experten van Digiplanet en 
animatoren. De dag wordt gevuld 

met een halve dag digi-workshop 
en de rest met de Splinter-speel-
formule. 

Leeftijd: het geboortejaar 2009 tot 
en met 2016 / 

Uren: 9–16u

Prijs: €90 - beleefpas: €18

Info en inschrijving:  
Dienst Jeugd en Cultuur 
011/78 91 47 – jeugddienst@linter.be 

Inschrijven:  
www.linter.be/inschrijvingen

VAN MAANDAG 21 TOT VRIJDAG 25 AUGUSTUS – MANÈGE PROVA –
HOF – ZOUTLEEUW

Paardrijden

Vurige dravers voor de ervaren 
ruiters, rustige grazers voor wie 
voor het eerst het zadel bestijgt. 
Spelenderwijs leer je jouw 
vier voeter berijden, verzorgen en 
voederen. Wanneer het ros 
eventjes rust, wacht zijn ruiter  
een resem gevarieerde 
nevenactiviteiten. 

Leeftijd: 7 tot 12 jaar

Uren: 9-12u 
(Opvang vanaf 08u30 en tot 12u30)

Prijs: €45

Info: Sportdienst – 011/94 90 52 – 
sport@zoutleeuw.be

Inschrijven via webshop https://
webshopzoutleeuw.recreatex.be/
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VAN MAANDAG 21 TOT VRIJDAG 25 AUGUSTUS – GC DE PASSANT – 
ZOUTLEEUW

Sportmix

Ben je het beu om stil te zitten? Wil 
je wat energie kwijt? Dan ben je 
aan het juiste adres! Tijdens deze 
week maken we kennis met een 
mix aan sporten: trefbal, hockey, 
voetbal, badminton, freerunning en 
nog veel meer! Groepen worden 
gemaakt op leeftijd.

Leeftijd: 6 tot 12 jaar

Uren: 9-12u 
(Opvang vanaf 08u30 en tot 16u30)

Prijs: €60

Info: Sportdienst – 011/94 90 52 – 
sport@zoutleeuw.be

Inschrijven via webshop https://
webshopzoutleeuw.recreatex.be/

VAN MAANDAG 21 TOT VRIJDAG 25 AUGUSTUS – GC DE PASSANT – 
ZOUTLEEUW

Zotte en zwoele zomerse dans– en 
creadagen: Superhelden i.s.m. D–Motion

Het wordt een spannend en 
ontzettend leuk weekje vol 
dansjes, knutselwerkjes, leuke 
spelletjes, muziek en beweging, 
met heel veel Superhelden en 
hopelijk ook met jou er bij!

Leeftijd: kleuters vanaf 3 jaar

Uren: 9-12u 

Prijs: €70

Inschrijven: www.d–motion.be

Info: info@d–motion.be –  
0474/45 25 23

VAN MAANDAG 21 TOT VRIJDAG 25 AUGUSTUS – GC DE PASSANT – 
ZOUTLEEUW

Zotte en zwoele zomerse dans– en 
creadagen: Summervibes i.s.m. D–Motion

De zomervakantie loopt op zijn 
einde – hoog tijd dus om nog 
even volop te genieten van de 
Summervibes!

Leeftijd: vanaf het 1ste t.e.m.  
het 6de leerjaar

Uren: 13-16.30u 

Prijs: €90 

Inschrijven: www.d–motion.be

Info: info@d–motion.be –  
0474/45 25 23
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VAN MAANDAG 28 TOT WOENSDAG 30 AUGUSTUS – OORD, 
NEERLINTERSESTEENWEG 9, 3471 HOELEDEN

Creative Summer Days 2023 i.s.m. Dance Images 
Kortenaken

Creative Summer Days zijn drie 
zomerse dagen die in teken staan 
van dans- en dansbeleving. De 
themastage wordt begeleid door 
ervaren danspedagogen en richt 
zich op verschillende facetten 
van dans: choreografie, techniek, 
muzikaliteit, decor, … Zowel 

ervaren dansers als nieuwelingen 
zijn welkom.

Leeftijd: 2,5 tot 14 jaar

Uren: jongste deelnemers 9-13u  
8+ 12-16u

Prijs: €85

Inschrijven: balletschool@francen.eu 

VAN MAANDAG 28 TOT WOENSDAG 30 AUGUSTUS – GC DE PASSANT – 
ZOUTLEEUW

Zotte en zwoele zomerse dans– en 
creadagen: Workshopdagen i.s.m. D–Motion

3 zotte en zwoele dansdagen met 
12 workshop: dat is nog één keer 
alles geven om de grote vakantie 
op een fantastische manier af te 
sluiten.

Leeftijd: Tieners van 12 tot 15 jaar

Uren: 9–16u30 

Prijs: €175 

Inschrijven: www.d–motion.be

Info: info@d–motion.be –  
0474/45 25 23



Beleef,  
speel, sport  
en spaar 
punten!
www.beleefpas.be


