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KALENDER

1 1 Omnisportkamp

2 Kleuterdromen, ikanda, beestenboel 2 Omnisportkamp

3 Kleuterdromen, ikanda, beestenboel 3 Omnisportkamp Strandfuif

4 Kleuterdromen, ikanda, beestenboel 4 Strandfuif

5 Kleuterdromen, ikanda, beestenboel 5

6 Kleuterdromen, ikanda, beestenboel 6

7 7 Ridders en prinsessen, streetsoccer, ça bouge

8 Glabbeek Loopt 8 Ridders en prinsessen, streetsoccer, ça bouge

9 Danskamp 9 Ridders en prinsessen, streetsoccer, ça bouge

10 Danskamp 10 Ridders en prinsessen, streetsoccer, ça bouge

11 Danskamp 11

12 Danskamp Betsbounce 12

13 Danskamp Betsbounce 13 Natuurkriebelkamp, X-treme!, muziekkamp

14 14 Natuurkriebelkamp, X-treme!, muziekkamp 

15 15

16 Grabbelpas 16 Natuurkriebelkamp, X-treme!, muziekkamp 

17 Grabbelpas 17 Natuurkriebelkamp, X-treme!, muziekkamp 

18 Grabbelpas 18

19 Grabbelpas 19

20 Grabbelpas Nuit Hawaiienne 20 Makkers!, Girlz only!, Ladies only!, kleuterkamp

21 21 Makkers!, Girlz only!, Ladies only!, musicalstage, 
kleuterkamp

22 22 Makkers!, Girlz only!, Ladies only!, musicalstage, 
kleuterkamp

23 Grabbelpas 23 Makkers!, Girlz only!, Ladies only!, musicalstage, 
kleuterkamp

24 Grabbelpas 24 Makkers!, Girlz only!, Ladies only!, musicalstage, 
kleuterkamp

25 Grabbelpas 25 Musicalstage

26 Grabbelpas 26

27 Grabbelpas 27 Pimp My Room!, dronekamp

28 28 Pimp My Room!, dronekamp

29 29 Pimp My Room!, dronekamp

30 Omnisportkamp 30

31 Omnisportkamp 31

Juli Augustus
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KLEUTERDROMEN…

IKANDA CREATIEVE WORKSHOPS

BEESTENBOEL

Kleuterdromen is een fan-tas-tisch kamp voor 
de allerkleinsten! In een wereld vol dromen zingen 
en springen we op hippe beats, leven we ons uit op 
springkastelen, verkleden we ons in gekke figuren, 
maken we knutselwerkjes, sporten en bewegen we ons 
fit en doen we zoveel meer...

Val jij tussen de leeftijdscategorie van 3 – 5 jaar? 
Schrijf je dan zeker in, want op dit kamp komen alle 
kleuterdromen uit... Het kamp zal doorgaan van 
maandag 2 juli 2018 tot vrijdag 6 juli 2018, elke dag van 
9u00 tot 16u00. Kinderen kunnen terecht in de opvang 
vanaf 7u30 tot 18u00. Trek zeker sportieve kledij aan, 
en neem reservekledij, lunchpakket en drankje en een 
tussendoortje mee.

Ben jij zo'n creatieveling? Iemand die de handen uit de mouwen steekt en 
geen bang heeft om ze vuil te maken? En val je tussen de leeftijdscategorie 
van 6 tot 12 jaar? Schrijf je dan als de bliksem in voor dit creakamp! Je 
maakt je eigen creaties met verschillende materialen. Knutselen, schilderen, 
tekenen, ontwerpen,... het zit allemaal in deze week. Reserveer alvast een 
geschikt plekje bij je thuis om je knapste kunstwerkjes tentoon te stellen!!! 

Het kamp zal doorgaan vanaf maandag 2 juli tot vrijdag 6 juli 2018, van 
9u00 tot 16u. Kinderen kunnen terecht in de opvang van 7u30 tot 18u00., 
lunchpakket en drankje en een tussendoortje mee.

Wist jij dat kamelen in 2 minuten 90 liter water kunnen 
drinken? En dat otters een dubbele vacht hebben? 
Help mee in de stallen en tijdens het voederen van de 
dieren. Je krijgt deze week de kans om heel dichtbij 
verschillende dieren te komen. Kortom, als jij gek 
bent op dieren en alles te weten wil komen over 
hun verzorging en wat ze eten, en je valt tussen de 
leeftijdscategorie van 6 tot 12 jaar, dan is dit kamp 
van High Five vast en zeker je ding. 

Het kamp zal doorgaan vanaf maandag 2 juli tot 
vrijdag 6 juli 2018, van 9u00 tot 16u00. Kinderen 
kunnen terecht in de opvang van 7u30 tot 18u00. Het 
kamp zal plaatsvinden in de school van Glabbeek, 
Dries 26, 3380 Glabbeek. De locaties van de 

programma’s worden later bekendgemaakt, maar 
de Zoo van Antwerpen en/of Planckendael zitten 
er zeker bij! Trek zeker kledij aan dat vuil mogen 
worden, en neem reservekledij, lunchpakket en 
drankje en een tussendoortje mee.
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DANSKAMP

Het danskamp gaat door van 9 tot 13 juli en we verzamelen steeds aan GC De Roos. Naargelang 
de grootte van de groepen verdelen we ons over GC Roos of de Sporthal. 

• Kleuterdanskamp

Zie jij het wel zitten om een superleuk weekje te beleven? 
We toveren je om tot een politieagent, een brandweer of 
toch liever een leraar? We zullen dansen, spelletjes, spelen, 
knutselen en nog zoveel meer! Het beloofd alvast een zeer 
leuke en boeiende week te worden! Alle kleuters tussen 2,5 
en 4 jaar (onthaalklas en eerste kleuterklas) zijn welkom in 
GC De Roos tussen 9u00 en 12u00. De andere vriendjes, 
die 5 en 6 jaar zijn (tweede en derde kleuterklas), worden 
verwacht tussen 13u00 en 16u00, ook in GC De Roos

• 6-8 jarigen

De lesgeefsters zullen jullie een ganse voormiddag allerlei dansstappen aanleren zodat jullie op 
het einde van de week een heuse show kunnen geven voor je eigen familie. Dit danskamp gaat 
door van 9u tot 12u in GC de Roos te Glabbeek

• 9-12 jarigen en 13-16 jarigen

De mensen van D-motion begeleiden jullie weer een ganse week om de coolste en hipste dansjes 
te leren. Op het einde van deze week hebben jullie een ganse show in elkaar gestoken die jullie 
natuurlijk kunnen laten zien aan de familie en vrienden. Dit danskamp gaat door van 9u tot 16u 
of halve dagen van 13u tot 16u
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Met een grabbelpas kunnen kinderen van 5 tot 14 jaar deelnemen aan een tal van activiteiten die de 
jeugddienst van Glabbeek tijdens de zomervakantie organiseert. De aankoop van een grabbelpas is 
verplicht en kost €3. Naast deelname aan deze activiteiten biedt de grabbelpas ook nog tal van andere 
voordelen, zoals heel wat kortingen op toegangsprijzen in pret- en recreatieparken, musea en nog vele 
meer!

De activiteiten gaan van maandag 16/07/18 t.e.m. vrijdag 20/07/18 en van maandag 23/07/18 t.e.m. 
vrijdag 27/07/18. Dit zal duren van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 en zal doorgaan in de 
school van Glabbeek op Dries 26 te Glabbeek.

Sommige activiteiten of uitstappen duren een volledige dag of hebben een andere uurregeling. In het 
programma kan je hier meer informatie over terugvinden.

’s Middags is er toezicht dus de kinderen kunnen hun boterhammen bij ons opeten. Tijdens de voor- en 
namiddag wordt er een pauze voorzien. Je mag zelf je drankje meebrengen of je kunt er bij ons een 
kopen voor €1.

Er is ook toezicht een uur voor en een half uur na de activiteiten.

Hoe inschrijven
 • Je schrijft online in via www.glabbeek.be/ik-reserveer 
 • OPGELET! Inschrijven kan tot en met 08/07/2018. Er snel bij zijn is de boodschap!
  o Indien je niet over internet beschikt, kan je terecht bij de jeugddienst
Een inschrijving is pas definitief na online inschrijven en registratie van de betaling!

Hoe betalen?
 •  Betaling doe je via overschrijving met de mededeling en het rekeningnummer  
     (BE68 0910 1740 2334) die in de bevestigingsmail staat.
 •  Er wordt een korting toegestaan vanaf het tweede kind voor activiteiten die de monitoren zelf  
     hebben uitgewerkt. Zo betaal je vanaf het tweede kind €2,50 voor een halve dagactiviteit in  
     de plaats van €4,50 en €5,00 voor een hele dagactiviteit in plaats van €9,00.
 •  Het fiscaal attest staat gelinkt aan je account en kan je zelf printen. Je kan de inschrijvings-  
     kosten voor de grabbelpas inbrengen voor de belastingen tot maximum €11,20 per dag.
 •  Inschrijvingsgeld wordt enkel terugbetaald als men een doktersattest binnenbrengt voor het  
     einde van de maand volgend op de activiteit.

Nog vragen? 

Jeugddienst – Wouter Heeren – Grotestraat 33 – 3380 Glabbeek
016/77 29 28 – sportjeugd@glabbeek.be

PRAKTISCHE INFO
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5 - 6 jaar

Maandag 16/07/2018

Voormiddag Namiddag

Kick-off
Met luide muziek en toffe kennismakingsspelen 
verwelkomen we iedereen op onze grabbelpas.

Reis rond de wereld
Van Afrika tot in Amerika… Vandaag reizen we de 
hele wereld rond. Pak je koffers maar al in!

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50

Dinsdag 17/07/2018

Voormiddag Namiddag

Kunstige figuren
Knutselen met verf en water en allerhande 
materialen . Het kan niet anders of daar maak jij 
een mooi kunstwerk van! 

Bosspelen
Er staat een spannend bosspel voor je klaar vol 
opdrachten en avontuur. Maar pas op! Laat je niet 
tikken door de  trol. Trek dus zeker je speelkleren 
aan, want zo’n trol wast zich maar om de 12 jaar, 
hebben we horen zeggen…

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50

Donderdag 19/07/2018

Voormiddag Namiddag

Paint it ….
Zeg het met verf, verfspatten enz….

Schattenjacht
Wie kan de kaart van Piraat Jack Sparrow lezen 
op zoek naar de eeuwige jeugd

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50

Woensdag 18/07/2018

Voormiddag Namiddag

Theater 'Een groot feest!'
Wat het precies wordt, is nog een groot geheim... 
Maar wat het zeker wordt, is één fantastisch feest 
voor groot én klein! 

Sportnamiddag
Het kriebelt om te sporten! Maak kennis met 
verschillende soorten sport en spel.

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50
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Vrijdag 20/07/2018

Ganse dag

Pietersheim Lanaken
In de voormiddag gaan we het ‘Kabouterpad’ en het ‘Huis van Lotte en Giel’ ontdekken en doen we 
ondertussen allerlei leuke opdrachtjes en spelletjes. We verkennen ook de kinderboerderij. In de 
namiddag kunnen we onze overtollige energie kwijt in de speeltuin.

€15,00 

Dinsdag 24/07/2018

Voormiddag Namiddag

Knutselvoormiddag
We gaan leren hoe we kunnen verven met onze 
vingers, hoe we papieren slingers maken en hoe 
we blaasmonsters maken.

Piratenparty
Samen gaan we op schattenjacht en maken we 
onze eigen coole piratenmuts.

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50

Maandag 23/07/2018

Voormiddag Namiddag

Movie-dag
Filmpje om rustig wakker te worden

Sprookjesdag
Vandaag knutselen en spelen we spelletjes rond 
onze favoriete sprookjes en Disneyfilms.

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50

Woensdag 25/07/2018

Voormiddag Namiddag

Alles met dieren (zonder dieren)
Wie kan de gevaarlijkste dierenkoekjes maken? 
Wie kan het gevaarlijkste dier in elkaar 
knutselen? En nog allerlei dierenspelletjes.

Zomerpret
Neem alvast een handdoek en reservekledij mee 
want met al deze waterspelletjes ga je de dag 
niet droog doorkomen!

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50

Donderdag 26/07/2018

Voormiddag Namiddag

Snoeptaart
Als afsluiter gaan we nog een lekkere taart 
maken, en wat voor één!

Speeltuin
De definitieve afsluiter is een bezoek aan de 
speeltuin waar binnen of buiten dolle pret kan 
gebeuren. 

€4,50 - €2,50 €5,00
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7 - 9 jaar

Maandag 16/07/2018

Voormiddag Namiddag

Kick-off
Met luide muziek en toffe kennismakingsspelen 
verwelkomen we iedereen op onze grabbelpas.

Maskers maken
Het maken van gipsmaskers is niet moeilijk 
en heel leuk om te doen! Je kan jezelf eens 
lekker vies maken en je neemt daarna je eigen 
kunstwerk mee naar huis. Of ga jij liever met een 
beestenmasker naar huis?

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50

Woensdag 18/07/2018

Voormiddag Namiddag

Theater 'Een groot feest'
Wat het precies wordt, is nog een groot geheim... 
Maar wat het zeker wordt, is één fantastisch feest 
voor groot én klein!

Bosspelen
Een superleuk bosspel? Daar zeggen wij geen nee 
tegen. Welk team kan het overleven, welk team 
moet het opgeven? Wie is er snel genoeg of wie 
heeft het beste kamp? Op naar het bos!

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50

Dinsdag 17/07/2018

Voormiddag Namiddag

Volksspelen
Vandaag gaan we traditionele spelletjes spelen 
zoals ze dat vroeger deden, en leren we hoe leuk 
dat wel niet is!

Koekjes bakken
Wie kan tegelijk de gekste, maar ook de lekkerste 
koekjes maken?

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50

Donderdag 19/07/2018

Voormiddag Namiddag

Knutselvoormiddag
We knutselen en frutselen erop los in deze leuke 
activiteit. Breng alvast je creatieve ideeën mee, 
want je gaat je goed kunnen uitleven op heel wat  
verschillende manieren.

Sportnamiddag
Het kriebelt om te sporten! Maak kennis met 
verschillende soorten sport en spel.

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50
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Maandag 23/07/2018

Hele dag

Technopolis
Waarom regent het? Wat zijn optische illusies? Kan je papiersnippers optillen zonder ze aan te raken? 
Welke smaken herken je met je ogen dicht? We zoeken samen een antwoord in de meer dan 280 
interactieve experimenten over wetenschap en technologie in Technopolis in Mechelen.

€15,00

Woensdag 25/07/2018

Hele dag

Uitstap naar Bobbejaanland
Een hele dag spelen en ravotten op de leukste attracties in Bobbejaanland. Lunchpakket is 
inbegrepen in de deelnameprijs

€30,00

Dinsdag 24/07/2018

Voormiddag Namiddag

Lazertag
Trek je oudste kleren aan want vandaag gaat 
het gewoon over overleven. Elk spelletje kan je 
geraakt worden door een lazerstraal, water of 
een verfballonnetje. Dus oefen je sluiptechnieken 
alvast

Chocolade lekkernijen
Wie kan de beste desserten maken van de groep? 
We maken chocolademousse en choco truffels!

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50

Vrijdag 20/07/2018

Voormiddag Namiddag

Pizza party
Waan je alvast in Italiaanse sferen want vandaag 
bakken we pizza’s! Kaas, tomaat, salami, 
champignons,… Begin jij ook al te watertanden? 
Pak snel je schort klaar en kom mee met ons 
bakken. Buon appetito!

Waterpret
Neem alvast een handdoek en reservekledij mee 
want met al deze waterspelletjes ga je de dag 
niet droog doorkomen!

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50

Donderdag 26/07/2018

Voormiddag Namiddag

Movie-dag
Filmpje om rustig bij wakker te worden

Kettingreactie bouwen
Een autootje rijdt van een helling en duwt 
tegen een bal. De bal stoot een flesje water 
om, dat vervolgens leegloopt in een bakje… We 
onderzoeken hoe we iets in beweging kunnen 
zetten en leren zo een kettingreactie bouwen. 

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50
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Vrijdag 27/07/2018

Voormiddag Namiddag

Survival of the fittest
Op de laatste dag zien we wie de grabbelpas 
heeft kunnen overleven. 

Afscheidsfeest
Na 2 spetterende weken nemen we met een 
knalfeest afscheid van elkaar.

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50

Maandag 16/07/2018

Voormiddag Namiddag

Kick-off
Met luide muziek en toffe kennismakingsspelen 
verwelkomen we iedereen op onze grabbelpas.

Bravest of them all
We zien wie de moedigste van de groep is door 
de meest uitdagende parcours en spelletjes aan 
te bieden

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50

Dinsdag 17/07/2018

Voormiddag Namiddag

Pannekoeken bakken
Let er op dat je maag niet te vol zit, want 
vandaag gaan we pannenkoeken bakken! 
Hmmmm, lekker smullen.

Vlaamse Kermis
Vandaag gaan we traditionele spelletjes spelen 
zoals ze dat vroeger deden, en leren we hoe leuk 
dat wel niet is!

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50

Woensdag 18/07/2018

Voormiddag Namiddag

Movieke kijken
We kiezen een top 3 van films en kijken deze om 
rustig wakker te worden vandaag

Knutselen met klei
Wie kan de gekste dieren in elkaar knutselen?

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50

10 - 14 jaar
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Maandag 23/07/2018

Ganse dag

Technopolis 
AWaarom regent het? Wat zijn optische illusies? Kan je papiersnippers optillen zonder ze aan te 
raken? Welke smaken herken je met je ogen dicht? We zoeken samen een antwoord in de meer dan 
280 interactieve experimenten over wetenschap en technologie in Technopolis in Mechelen.

€15,00

Dinsdag 24/07/2018

Voormiddag Namiddag

Hoe word ik uitvinder?
Wat zijn de laatste nieuwe uitvindingen? Wat is 
de beste uitvinding ooit? Wat is de minst goede 
uitvinding? Wie zijn deze uitvinders? En hoe kan 
ik er zelf eentje worden? Heb je ooit al eens iets 
willen uitvinden? Dan is dit zeker iets voor jou!

Lazertag/watertag/verftag
Trek je oudste kleren aan want vandaag gaat 
het gewoon over overleven. Elk spelletje kan je 
geraakt worden door een lazerstraal, water of 
een verfballonnetje. Dus oefen je sluiptechnieken 
alvast.  

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50

Donderdag 19/07/2018

Voormiddag Namiddag

Movie-dag
Filmpje kijken om rustig bij wakker te worden

Buitenspelletjes
Lekker buiten ravotten in het zonnetje, wat wil je 
nog meer?

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50

Vrijdag 20/07/2018

Voormiddag Namiddag

Pizza party
Waan je alvast in Italiaanse sferen want vandaag 
bakken we pizza’s! Kaas, tomaat, salami, 
champignons,… Begin jij ook al te watertanden? 
Pak snel je schort klaar en kom mee met ons 
bakken. Buon appetito!

Sportnamiddag
Het kriebelt om te sporten! Maak kennis met 
verschillende soorten sport en spel.

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50

Woensdag 25/07/2018

Hele dag

Uitstap naar Bobbejaanland
Een hele dag spelen en ravotten op de leukste attracties in Bobbejaanland. Lunchpakket is 
inbegrepen in de deelnameprijs

€30,00
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Donderdag 26/07/2018

Voormiddag Namiddag

Cupcakes maken
Je hebt ze vast al wel gezien bij de bakker, of 
in de bakprogramma's op tv: de kleine mooi 
versierde cupcakes. Nu kan je ze zelf leren maken 
en je mag je je helemaal uitleven met frosting, 
suikerpasta, hagelslag, kleurstof, ... om de 
allermooiste cupcake te maken. 

Waterpret
Neem alvast een handdoek en reservekledij mee 
want met al deze waterspelletjes ga je de dag 
niet droog doorkomen!

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50

Vrijdag 27/07/2018

Voormiddag Namiddag

Eigen cocktails maken
We gaan verschillende dranken maken en we 
proberen welke smaken bij elkaar passen. 

Afscheidsfeest
Na 2 spetterende weken nemen we met een 
knalfeest afscheid van elkaar.

€4,50 - €2,50 €4,50 - €2,50
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Kom tijdens de zomervakantie samen met je vrienden spelen in ’t Kloempke !
Wij voorzien elke voormiddag en namiddag een toffe activiteit.
Meedoen met de activiteit is plezant, maar hoeft niet.
Speel je liever buiten of in een speelhoek ? Dan kan dat ook !

Inschrijven kan online via www.glabbeek.be/ik-reserveer tot en met zondag 17 juni 2018.
Vergeet ook niet in te schrijven voor de schoolvrije namiddag op 29 juni.

Op vrijdag 31 augustus sluiten we de vakantie af met een groot feest en ’s avonds vieren we het 
25-jarig bestaan van ’t Kloempke!

We wensen iedereen een fijne en speelse zomer !

Kostprijs 1 kind Voor 2 kinderen gelijktijdig in de opvang/
per kind

Minder dan 3 uren opvang €3,75 €2,81

Tussen 3 en 6 uren opvang €4,50 €3,38

Langer dan 6 uren opvang €9,00 €6,75

>Nuttig

• De kinderopvang gaat door in Kinderclub ’t Kloempke, Schoolstraat 67 te Bunsbeek.

• Kinderen die een hele dag komen, brengen een lunchpakket mee. Drankjes kunnen aangekocht   
 worden in de opvang maar mogen ook meegebracht worden. Voorzie ook een 10-uurtje en een   
 4-uurtje als je inschrijft voor een hele dag. Voor de vroege vogels is er de mogelijkheid om te   
 ontbijten (zelf meebrengen).

• Het programma kan je na de uiterste inschrijvingsdatum vinden op www.glabbeek.be.

• Als we op uitstap gaan, dien je het bedrag voor de uitstap de dag zelf mee te brengen. Je bent   
 echter ook vrij om hier niet aan deel te nemen.

• Er is gratis busvervoer voorzien van en naar het bengelkamp, het duiveltjeskamp, de grabbelpas en  
 de sportkampen. Als je busvervoer wenst, dien je dit aan te duiden bij online inschrijving.

• Bij zeer warm weer geef je bij voorkeur een pet/hoedje en zonnecrème mee.

• Indien je kind(eren) nog nooit naar de kinderopvang kwamen, dien je eerst contact op te nemen  
 om alle gegevens voor het kinddossier in orde te zetten.

• Kinderen moeten al naar school zijn geweest voordat ze mogen ingeschreven worden in de   
 kinderopvang!
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Tijdens dit sportkamp bieden we de kinderen gedurende 5 dagen een waaier van vaardigheden en 
sporten aan. De deelnemers zullen ingedeeld worden op basis van hun leeftijd. Zo kunnen de sporten 
en spelen het best aangepast worden op hun niveau. We verzamelen steeds aan de sporthal te 
Glabbeek. Online inschrijven kan via www.glabbeek.be elk half dag deel kost €5,00. De prijzen voor de 
uitstappen of workshops staan apart genoteerd.

OMNISPORTKAMP

4-5 jarigen Voormiddag Namiddag

Maandag 30/07/2018 ‘Op vakantie’
In de voormiddag 
worden onze sport en 
spel aangeboden rond 
het thema ‘op vakan-
tie’. 
€5,00 - €4,00/dag

Klimmen & klauteren en behendigheid

Dinsdag 31/07/2018 Fun athletics en bewegen op muziek

Woensdag 01/08/2018 Alles met de bal

Donderdag 02/08/2018 Spetten en Spatten (€ 7,00 - €6,00)

Vrijdag 03/08/2018 Springkastelen(€ 7,00 - €6,00)

6-9 jarigen Voormiddag Namiddag

Maandag 30/07/2018 Gymnastiek, basketbal Beeball, minivolleybal, frisbee

Dinsdag 31/07/2018 Betterteams schattenjacht in de Halve maan (€15,00)

Woensdag 01/08/2018 Dans Atletiek, hockey

Donderdag 02/08/2018 Scratchball, korfbal Zwemspelen (€7,00 - €6,00)

Vrijdag 03/08/2018 Netbal, voetbal Springkastelen (€7,00- €6,00)

10-16 jarigen Voormiddag Namiddag

Maandag 30/07/2018 Turnen, hockey, lacrosse Badminton, frisbee, netbal

Dinsdag 31/07/2018 Korfbal, voetbal, 
scratchball

dans, atletiek, verdedigingssport

Woensdag 01/08/2018 Bubblebal (€7,00 - €6,00) waterpret (€7,00 - €6,00)

Donderdag 02/08/2018 Basketbal, baseball, tennis Volleybal, rope-skipping, 
bumball

Vrijdag 03/08/2018 Activiteit initiatie zeilen en expeditie robinson te Zutendaal 
(€35)
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Hou jij van talen? Maar kan je ook niet te lang stil blijven zitten? 
Schrijf je dan snel in voor dit taal-sportkamp! Een taal leren, 
daar kan je niet vroeg genoeg mee starten.

Een week lang word je ondergedompeld in een taalbad van Frans 
in sportieve omstandigheden.

Op een speelse, niet schoolse manier maak je kennis met 
de Franse taal of verfijn je je kennis ervan! Het is en blijft 
natuurlijk vakantie! Fun verzekerd dus en daarom wisselen 
we de taalsessies af met sporten zoals badminton, voetbal, 
teambuilding, boogschieten, basketbal,...

Val jij tussen de leeftijdscategorie van 6 tot 12 jaar? Schrijf je 
dan zeker in voor het sportieve taalkamp. Het kamp zal doorgaan 
vanaf maandag 6 augustus 2018 tot vrijdag 10 augustus 2018, 
van 9u00 tot 16u00. 

Kinderen kunnen terecht in de opvang van 7u30 tot 18u00. Trek 
zeker sportieve kledij aan, en neem reservekledij, schrijfgerief, 
lunchpakket en drankje en een tussendoortje mee.

CA BOUGE

RIDDERS EN PRINSESSEN

Heb je je ooit al afgevraagd wat ridders en prinsessen zoal doen? 
Je komt het te weten tijdens deze kleuterweek. Wil jij ook een 
ridder of prinses zijn voor een week? Schrijf je dan zeker in voor 
dit kamp voor de allerkleinsten van een leeftijdscategorie van 3 
tot 5 jaar.

Het kamp zal doorgaan vanaf maandag 6 augustus 2018 tot 
vrijdag 10 augustus 2018, van 9u00 tot 16u00. Kinderen kunnen 
terecht in de opvang van 7u30 tot 18u00.. Trek zeker sportieve 
kledij aan, en neem reservekledij, lunchpakket en drankje en een 
tussendoortje mee. 

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. 
Yannick en zijn team van Streetsoccer Belgium zorgen voor de 
meest coole tricks en moves... 

Val jij tussen de leeftijdscategorie van 6 tot 14 jaar? Schrijf je 
dan in voor het streetsoccerkamp. Het kamp zal doorgaan vanaf 
maandag 6 augustus 2018 tot vrijdag 10 augustus 2018, van 
9u00 tot 16u00. Kinderen kunnen terecht in de opvang van 
7u30 tot 18u00. Trek zeker zaalvoetbalschoenen (of schoenen 
die geen strepen achterlaten op de sportvloer) en sportieve 
kledij aan, en neem reservekledij, lunchpakket en drankje en 
een tussendoortje mee. 
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Het X-tremekamp is de ultieme mix van hedendaagse “Urban 
Sports." Parkour is een sport waarbij je hindernissen op een 
vlotte manier overwint. Je leert de basistechnieken van springen, 
landen en zweven in veilige omstandigheden! Coole skaters 
leren jullie de leukste trucs en de moeilijkste flips! De hele week 
richten we ons vooral op tricks, skatespelletjes en de nieuwste 
technieken… BMX, step & slackline. Het team van Get Insane 
leert je de meest sensationele moves van deze te gekke sporten. 
Allright!! 

Val jij tussen de leeftijdscategorie van 6 tot 10 jaar? Schrijf je 
dan in voor het X-tremekamp. Het kamp zal doorgaan vanaf 
maandag 13 augustus 2018 tot vrijdag 17 augustus 2018 (geen 
kamp op woensdag 15 augustus), van 9u00 tot 16u00. Kinderen 
kunnen terecht in de opvang van 8u00 tot 17u00.. Trek zeker 
sportieve kledij aan, en neem reservekledij, een lunchpakket, 
eigen skateboard (aangeraden, anders kan je een standaard 
deck gebruiken), en bescherming voor de pols, het hoofd en 
knieën mee.

X-TREME

NATUURKRIEBELKAMP

Een kamp voor wie gek is van natuur en wetenschap! Dit zijn 
enkele van de thema's die we deze week onder de loep nemen. 

• Natuur met hindernissen 

Kinderen worden in 2 groepen verdeeld en maken een natuurtocht 
met uitdagende opdrachten. Kan de andere groep alle opdrachten 
tot een goed einde brengen? Niet voor bangerds!

• Natuurspelen 

Allerlei korte natuurspelen geven de kinderen spelenderwijs meer 
duiding bij het leven van de dieren in de natuur. De bostwister, het 
konijnenkeutelspel, het voedselsluipspel, de vijvermikado en de 
bosjenga zijn alvast educatieve spelletjes voor uren speelplezier. 

Val jij tussen de leeftijdscategorie van 9 tot 13 jaar? 

Schrijf je dan zeker in voor het natuurkriebelkamp. Het kamp 
zal doorgaan vanaf maandag 13 augustus 2018 tot vrijdag 17 
augustus 2018 (geen kamp op woensdag 15 augustus), van 9u00 
tot 16u00. Kinderen kunnen terecht in de opvang van 8u00 tot 
17u00. 

Trek zeker kledij dat mag vuil worden en schoenen waarmee je 
vrij kan bewegen aan, en neem reservekledij, regenkledij en een 
lunchpakket en een drankje mee. Om deel te nemen aan dit kamp 
mag je niet bang zijn om je vuil te maken. Interesse hebben voor 
wetenschap en natuur zijn mooi meegenomen. 
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Heb jij zin om je muzikaliteit te ontdekken of kriebelt muziek al 
lang in je lijf? Dan is het muziekkamp in het GMTA zeker iets voor 
jou. Dit zomerkamp van het GMTA is zeker de geschikte plaats om 
de wondere wereld van de muziek te ontdekken. Wij engageren hiervoor docenten en animatoren die 
specifieke ervaring hebben om les te geven aan kinderen en hun eerste stappen binnen de muziekwereld 
te ontdekken. Na deze week sta je muzikaal een stapje verder en heb je je bovendien rot geamuseerd!

Het muziekkamp gaat door in de Gemeentelijke basisschool “de springplank”, Dries 26 te Glabbeek. In 
de week van 13 tot en met 17 augustus 2018 van maandag tot vrijdag elke dag van 13u30 tot 16u30. 
Behalve 15 augustus 2018. Hierin is een pauze met drankje voorzien.

Voor inlichtingen: Roosje Strobbe;  gmta@glabbeek.be of 0478/54.49.47
Inschrijvingen: http://inschrijvingen.glabbeek.be . Kostprijs 35€ 

MAKKERS!

Een kamp voor echte kerels! Ravotten, voetballen, rugby, American 
Football, strategische spelen, trekken en duwen, kampen maken, 
... Op dit kamp zijn de jongens baas!!! De groepen worden 
ingedeeld per leeftijdscategorie.

Val jij tussen de leeftijdscategorie van 6 tot 12 jaar? 
Schrijf je dan zeker in voor dit super stoere kamp. Het kamp 
zal doorgaan vanaf maandag 20 augustus 2018 tot vrijdag 24 
augustus 2018 van 9u00 tot 16u00. Kinderen kunnen terecht in 
de opvang van 8u00 tot 17u00. Trek zeker sportieve kledij aan, 
en neem reservekledij, badslippers voor binnen, schoenen voor 
binnen en schoenen voor buiten (die vuil mogen worden),een 
lunchpakket en een drankje mee.

GIRLZ ONLY

Hét allerleukste kamp voor meisjes!

Sieraden maken via de nieuwste technieken, juwelendoosjes decoreren en 
dansen op de nieuwste beats staan op het programma. De jongste meisjes 
veranderen we in een fee of in een prinses! Voor de oudere meisjes ontrafelen 
we de geheimen van make-up (basis) en ontwerpen we zelfs een eigen make-
up-etui! Verder leren we de knapste selfies maken in onze zelfgemaakte 
fotokaders. Onze looks, onze moves en zoveel meer laten we graag zien op het 
afsluitmoment van de laatste dag! Let's go girls!!!

Val jij tussen de leeftijdscategorie van 6 tot 10 jaar? 
Schrijf je dan zeker in voor dit kamp. Het kamp zal doorgaan vanaf maandag 
20 augustus 2018 tot vrijdag 24 augustus 2018 van 9u00 tot 16u00. Kinderen 
kunnen terecht in de opvang van 8u00 tot 17u00. Trek zeker sportieve kledij 
aan, en neem reservekledij, schrijfgerief, een lunchpakket en een drankje mee.



www.glabbeek.be • 18

LADIES ONLY!

PIMP MY ROOM!

Er is een opvolger van de succesvolle Girlz Only!-kampen: de Ladies 
Only! Meisjes vanaf 10 jaar kunnen inschrijven voor dit kamp. 
We maken er een ontspannen weekje van. Op het programma 
staan onder meer: een bezoek aan het kapsalon, een manicure 
en pedicure zodat onze nagels er top uitzien, sessies aerobics & 
BBB & Zumba om fit te blijven, een gelaatsverzorging en massage 
om weer te relaxen, een make-up sessie om er "gorgeous" uit te 
zien en zo veel meer. Let's go ladies!!!

Het kamp zal doorgaan vanaf maandag 20 augustus 2018 tot 
vrijdag 24 augustus 2018 van 9u00 tot 16u00. Kinderen kunnen 
terecht in de opvang van 8u00 tot 17u00. Trek zeker sportieve 
kledij aan, en neem reservekledij, schrijfgerief, een lunchpakket 
en een drankje mee.

 “ik wil een tienerkamer, geen kinderkamer!!!” Als je het hoog 
tijd vindt om je kamer opnieuw te stylen, ben je bij dit kamp 
letterlijk aan het juiste adres! We starten met het maken van een 
moodboard en een kleurkaart om vervolgens onze eigen kamer te 
ontwerpen. Daarnaast gaan we ook zelf aan de slag en maken we 
enkele leuke DIY’s voor de slaapkamer! Wedden dat je vrienden 
jaloers zullen zijn als ze het resultaat zien! Met deze plannen zal 
je je ouders vast wel kunnen overtuigen om deel te nemen aan 
deze te gekke week! 

Val jij tussen de leeftijdscategorie van 9 tot 14 jaar? Schrijf je dan 
zeker in voor dit hippe, creatieve kamp. Het kamp zal doorgaan 
vanaf maandag 27 augustus 2018 tot woensdag 29 augustus 
2018 van 9u00 tot 16u00. Kinderen kunnen terecht in de opvang 
van 8u tot 17u.. Pak zeker schrijfgerief, een lunchpakket en een 
drankje mee

MUSICALSTAGE

Een fonkelnieuwe MusicalStage komt er aan voor iedereen van 7 tot 15 jaar! 
Zing uit volle borst, acteer als een ster en dans de pannen van het dak. Toffe 
musicalsongs, speciale kostuums, het grote podium en vooral een leerrijke en 
plezante MusicalStage staan je te wachten. Aan het einde van de stageweek is 
er een leuk toonmoment waar je familie jou op de planken kan bewonderen! Wil 
jij er ook graag bij zijn? Schrijf je dan snel in op www.musicalstage.be, want het 
aantal plaatsen is beperkt! De MusicalStage komt tot stand in samenwerking 
met de gemeente Glabbeek. 

Locatie: GC De Roos, Grotestraat 33, 3380 Glabbeek Datum: 21 t.e.m. 25 
augustus 2018 (10u-16u, laatste dag tot 18u) 

Toonmoment: Laatste dag om 17.30u (tijdsduur: ongeveer een half uur) 
Inbegrepen: Lessen, toonmoment, verzekering, drankjes Kostprijs: € 140 
Info en inschrijvingen: www.musicalstage.be – Planktom
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DRONEKAMP 

Liefhebbers van drones, dit is iets voor jullie! In dit kamp expe-
rimenteer je met je eigen drone en vlieg je ermee naar huis! 
Je ontwikkelt ook een verrassend transportsysteem waar je heel 
trots op zal zijn... Een kamp voor creatieve jongens en meisjes! 
De drone mag achteraf mee naar huis genomen worden!

Val jij tussen de leeftijdscategorie van 9 tot 13 jaar? Schrijf je 
dan zeker in voor dit uitdagende, creatieve kamp. Het kamp zal 
doorgaan vanaf maandag 27 augustus 2018 tot woensdag 29 
augustus 2018 van 9u00 tot 16u00. Kinderen kunnen terecht in 
de opvang van 8u00 tot 17u00. Het kamp zal plaatsvinden in de 
sporthal van Glabbeek, Tiensesteenweg 196A, 3380 Glabbeek. 
Trek zeker kledij aan waarmee je vrij kan bewegen, en neem een 
lunchpakket en drank voor ’s middags en tijdens de pauze mee.

Dag kapoenen, dag ouders!

Als verrijking van mijn opleiding kleuteronderwijs, organiseer 
ik een sportkampje van maandag 20 augustus tot vrijdag 24 
augustus! Wil jij leren jongleren als een clown, kan jij het leven 
aan in de jungle, ben jij helemaal weg van zakspringen of doe je 
het allemaal graag? Aarzel dan niet om jullie in te schrijven! 

Heb je nog vraagjes? Is er iets wat ik echt moet weten over je 
kapoen? Dan mag je me contacteren op volgende gegevens: 

GSM nr: 0497845628
E-mail: tinne.tuyls@student.ucll.be 

Hopelijk tot dan! 
Tinne Tuyls 

Thema’s

• Maandag Thema circus

• Dinsdag: Thema het wilde westen (cowboys en indianen) 

• Woensdag: Thema jungle

• Donderdag: Thema verkeer

• Vrijdag: Thema Vlaamse kermis

KLEUTERKAMP
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KSA

BUNKER

En of het rustig zal zijn in Glabbeek aan de start van de zomervakantie! Waarom? 
Wel... BUNKER JEUGD trekt zoals steeds weer op kamp! Dit jaar zakken we massaal 
af richting... neen een keertje niet de Ardennen! Want we gaan andere oorden 
opzoeken in de Kempen! Westmalle wordt onze thuishaven! We verwachten alle 
PUNKIES, KLOEFERS, BIG ZWENKES en VESPA'S op het groot kamp van 2 tot 
en met 11 juli 2018! Voor de kleinste PUNKIES die nog niet zo lang op kamp 
willen gaan voorzien we ook de mogelijkheid tot een klein kamp van 7 tem 11 
juli 2018 op dezelfde locatie! Het kampthema komen jullie te weten op onze 
facebookpagina! 

Hey! Jij daar! Zit je in het 1e leerjaar of ben je al wat ouder? Wil je ook eens 
proberen bij BUNKER JEUGD? Lijkt het je wel iets om je aan te sluiten met deze 
jeugdbeweging van de Bunker? Kom dan zeker naar onze STARTDAG op ZONDAG 
9 SEPTEMBER 2018.

BUNKER JEUGD is een onafhankelijke jeugdbeweging van jeugdhuis BUNKER vzw. Tweewekelijks 
organiseren we rondes op zondag van 14u tot 17u. Elk jaar gaan we net als elke andere jeugdbeweging 
op weekend en op kamp! Lidgeld bedraagt €25 / werkjaar. Hiervoor krijg je elke ronde een drankje, een 
supercoole t-shirt van Bunker Jeugd en ben je verzekerd tijdens onze activiteiten!

 

Hopelijk tot dan, 
BUNKER JEUGD

Meer info: 0477/057704 (Wouter Proesmans)
Website: www.bunker.be/jeugd

Hey!

De tofste periode van het KSA-jaar komt er weer aan… van donderdag 
5 juli tot zaterdag 14 juli gaan we op kamp! (Leeuwkes - 1ste tot 3de 
leerjaar is dat - vanaf zondag 8 juli) Dit jaar gaan we naar Tiège, een 
dorpje in de buurt van Spa.

Weet jij al wat je later wilt worden? Misschien niet… Wie weet kom je er deze zomer wel achter, want het 
thema van ons kamp is deze keer ‘beroepen’!

Wist je dat je helemaal geen lid hoeft te zijn om mee te mogen? Ook wie geen lid is kan zich inschrijven! 
Wie graag meer info had kan terecht op onze website: www.ksaglabbeek.be!
Het KSA-kamp is steeds een bekroning van het werkjaar: de kers op de taart, de extra laag Boerinneke-
choco op de boterham! We ravotten, plagen de leiding, eten lekker, stappen en nog zooooveel meer!

Tot dan!

De Leiding



Zondag 8 juli 2018
Start & aankomst: sporthal Ter Linde 

(Tiensesteenweg 196a , 3380 Glabbeek)

Jeugd
15.00 uur Fruit- en karamellenkoers (t/m 6 jaar – gratis)
15.30 uur 500 m (van 7 t/m 10 jaar – 2 euro per deelnemer)
16.00 uur 2 km (van 11 t/m 14 jaar – 2 euro per deelnemer)

Volwassenen (nieuw parcours)

17.00 uur 5 km “Sigrid’s Run” (7 euro per deelnemer)
17.45 uur 10 km “Grote prijs Glabbeek Loopt” (7 euro per deelnemer)

Inschrijvingen
Secretariaat in sporthal Ter Linde, Tiensesteenweg 196a, Glabbeek
Kleedkamers en douches aanwezig
Aandenken voor elke deelnemer
Er zal voldoende bevoorrading voorzien worden

Informatie
Gemeentelijke sportdienst
sport@glabbeek.be, 016/77.29.28
www.glabbeek.be
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Doorlopend: 
springkastelen 

& cafetaria Organisatie In samenwerking met 

SPORTRAAD 
GLABBEEK 







Je wordt dit kalenderjaar 16 jaar en je speelt graag met kinderen?

Dan is een cursus animator in het jeugdwerk misschien wel iets voor jou!

Misschien ben je al aangesloten bij een jeugdvereniging en denk je in leiding te 
gaan?

Of misschien ben je geïnteresseerd om monitor te worden tijdens de gemeentelijke 
grabbelpas?

Je wil creatieve impulsen, nieuwe inzichten, goede voorbeelden en de kans voor je 
eigen begeleidingshouding?

Je wil zelf proberen en experimenteren in een veilig kader?

Samenwerken, een steun in de rug, ervaring uitwisselen en feedback krijgen over je 
eigen functioneren staat je wel aan?

Er zijn verschillende organisaties die cursussen animator, hoofdanimator en instructor in het jeugdwerk 
organiseren. De meeste cursussen gaan door tijdens de schoolvakanties en duren ongeveer een week. 
Na de cursus heb je een bagage meegekregen om een meer bewuste begeleider te worden dan ervoor.

De jeugddienst gaat er van uit dat vorming in grote mate bijdraagt aan de kwaliteit van het jeugdwerk. 
Gevormde jeugdwerkers krikken het peil van de jeugdwerkinitiatieven in de gemeente omhoog. Daarom 
stimuleert de jeugddienst het volgen van een cursus door het uitkeren van een subsidie. Op die manier 
krijg je een deel van je inschrijvingsgeld terug.

SLOTWOORD

Beste inwoners,

Als gemeentebestuur bieden we met Glabbeek Zomert onze jeugd bijna elke vakantiedag opnieuw een ruim 
aanbod aan tijdens de zomervakantie. Dit jaar is het een gevarieerd aanbod met maar liefst 92 activiteiten 
op nog geen 38 dagen voor onze allerjongste inwonertjes. En ook de buitenschoolse kinderopvang is 
net zoals verleden jaar opnieuw gans de vakantie open. Nieuwigheden dit jaar zijn o.a. een skatekamp 
voor meisjes en een taalsportkamp in het Engels voor de 10-12 jarigen. Door een samenwerking 
met de gemeente Kortenaken kunnen we dit jaar ook meerdere betaalbare evenementen realiseren.

De grabbelpaswerking gaat dit jaar trouwens voor de laatste keer op de huidige locatie door, vanaf volgend 
jaar zal deze doorgaan op de volledig vernieuwde en veiligere site van de gemeenteschool, waar we met 
een nieuwe turnzaal en sportkooi in openlucht de kwaliteit van deze activiteiten enorm zullen doen stijgen.

Tijdens de zomer zijn er ook heel wat nieuwe gemeentelijke activiteiten voor onze gezinnen met Glabbeek 
Cultureel, Glabbeek Loopt, Glabbeek Wandelt, … Wij zijn trots dat we als kleine gemeente onze gezinnen dit 
ruim en betaalbaar aanbod kunnen blijven aanbieden. En staan steeds open voor suggesties van de ouders 
voor de volgende edities! Wij wensen iedereen alvast een prachtige zomer en een deugddoende vakantie!

Peter Reekmans
Burgemeester

Hilde Holsbeeks
Schepen van Jeugd, Sport, Recreatie en Buitenschoolse Kinderopvang
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Ben je geinteresseerd?

Stuur dan een mailtje naar jeugd@glabbeek.be en je krijgt het subsidiereglement in je 
mailbox. Wil je meer info over de cursussen? Kom dan even langs op het gemeentehuis. 
Wij hebben tal van interessante folders over mogelijke cursussen.


