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Gemeente Opwijk Sportdienst
Wie? Kinderen die in de lagere school zitten. Opgelet: de kinderen
moeten reeds het 1ste leerjaar doorlopen hebben. Het kamp start
om 9 uur en eindigt om 16 uur. We zijn open van 8u30 tot 16u15.
Mogelijkheid tot opvang voor en na het sportkamp van 6u30 tot
18u30 door Het Speelhuis. Inschrijven per dag is mogelijk.

Sporthal Opwijk
Heiveld 65 - 1745 Opwijk
T 052 36 51 63
E sportdienst@opwijk.be

ma 1 juli t.e.m. vrij 28 juli
(op werkdagen,
behalve 11 en 12 juli)

Inwoner: €8/dag
Niet-inwoner: €10/dag

Online inschrijven:
reservaties.opwijk.be vanaf 23
april 2019 t.e.m 19 mei 2019.

www.opwijk.be
of bij de sportdienst

Wie? Kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met 12 jaar. De kinderen
zijn welkom van 9u tot 16u. Voor en na opvang is mogelijk
van 6u30 tot 18.30u. Inschrijven per dag is mogelijk.

Het Speelhuis
Schoolstraat 85 - 1745 Opwijk
T 052 35 33 58
E speelhuis@3wplus.be

maandag 1 juli t.e.m. donderdag
29 augustus (op werkdagen). 15
en 16 augustus gesloten.

Inwoner: €8/dag
Niet-inwoner: €10/dag
Voor & naopvang
kost € 0,92
per begonnen half uur

Online inschrijvingen: www.ischool.be/login vanaf dinsdag 23
april t.e.m. zondag 23 juni.

Meer info:
via www.3wplus.be/
kinderopvang of bij Het
Speelhuis.

Geboortejaar 2004-2013. Een dribbel en een pass. Daarna een
loepzuivere trap. Je scherpt je voetbaltalent aan en leert alles
over je positie in de ploeg. Hoe verdedigen? Hoe bouw je een
aanval op? Hoe communiceer je op het terrein? Hoe blijf je de
tegenstander een stapje voor? Na deze week droom je elke
nacht van voetbal. Maar geen gevaar voor een overdosis. De
dagelijkse portie voetbal wordt afgewisseld met allerlei andere
sporten. . De kampen gaan door van 9u tot 16u. Mogelijkheid tot
opvang voor en na het kamp van 8u tot 17u.

vzw Sport17
Diepenbroek 7
1745 Opwijk
T 0479 34 95 38
E sport17@telenet.be

ma 1 juli t.e.m vrij 5 juli (VOLZET)
ma 8 juli t.e.m. vrij 12 juli 2019

€ 110 per week of
€ 25 per dag

Online inschrijven:
https://goo.gl/forms/
JznOCbWdE6On9k4n1

Locatie: voetbalterrein
Eendracht Mazenzele Opwijk Tesseskouter

Geboortejaar 2007-2012. Voor de kinderen die graag creatief
bezig zijn, is het crea-funkamp ideaal. Naast een flinke portie
spel en omnisport kunnen de kinderen zich ook uitleven in
knutselopdrachten, creatieve schilderwerkjes, toneeltjes, …. Een
week vol uitdagingen en variatie. De garantie voor veel plezier.
De kampen gaan door van 9u tot 16u. Mogelijkheid tot opvang
voor en na het kamp van 8u tot 17u.

vzw Sport17
Diepenbroek 7
1745 Opwijk
T 0479 34 95 38
E sport17@telenet.be

ma 1 juli t.e.m vrij 5 juli (VOLZET)
ma 8 juli t.e.m. vrij 12 juli 2019

€ 110 per week of
€ 25 per dag

Online Inschrijven:
https://goo.gl/forms/
JznOCbWdE6On9k4n1

Locatie:
Basisschool De Leertrommel

Geboortejaar 2013-2015. De kleuters beleven tijdens onze
kleuterkampen een wervelende week van sport, spel, dans,
zang, knutselen en nog veel meer. Met allerlei toffe activiteiten
stimuleren we de motoriek en het lichaamsbewustzijn van
de kleuters. Het welbevinden en de creativiteit van het kind
staan hierin centraal. De kinderen werken met goed opgeleide
monitoren rond een specifiek thema waarbij ze hun fantasie
en creativiteit ten volle kwijt kunnen. Wedden dat je kleuter
heerlijk slaapt ’s nachts? . De kampen gaan door van 9u tot 16u.
Mogelijkheid tot opvang voor en na het kamp van 8u tot 17u.

vzw Sport17
Diepenbroek 7
1745 Opwijk
T 0479 34 95 38
E sport17@telenet.be

€ 110 per week of
€ 25 per dag

Online inschrijven:
https://goo.gl/forms/
JznOCbWdE6On9k4n1

Locatie:
Basisschool De Leertrommel

140 euro per week.
leden = korting van
20 euro

Online inschrijven:
www.diepenbroek.be

Meer info via
info@diepenbroek.be

Het Speelhuis

vzw Sport17 (sport eens even)

Voetbal-omnisportkamp

Crea-funkamp

Kleuterkamp

ma 1 juli t.e.m vrij 5 juli (VOLZET)
ma 8 juli t.e.m. vrij 12 juli 2019

Diepenbroek Tennis- en Omnisportkampen
Tennis- en omnisportkampen voor kinderen van 6 t.e.m. 16
jaar. De kinderen zijn welkom van 9 u tot 16 u.
Opvang voor en na het kamp is mogelijk van 8u tot 17u.

Diepenbroek Tennis
Diepenbroek 22, 1745 Opwijk
T 052 35 96 94
E info@diepenbroek.be

ma 1 juli t.e.m. vrij 5 juli
ma 8 juli t.e.m. vrij 12 juli
ma 19 augustus t.e.m. vrij 23 augustus
ma 26 augustus t.e.m. vrij 30 augustus

Kinderboerderij Grootveld
Grootveld33, 1745 Opwijk
T 052 37 06 83 of 0478 68 48 47
www.kinderboerderij-opwijk.be

Elke maandag t.e.m. vrijdag
(uitgezonderd:
22 juli t.e.m. 26 juli en
12 augustus t.e.m. 16 augustus)

Kinderboederij Grootveld
Op de boerderij kunnen kinderen van 2,5 jaar tot… terecht voor
verschillende activiteiten: Afrikaanse dans, verzorgen van dieren,
pony rijden, brood bakken, platte kaas bereiden, composteren,
knutselen, kleien, labyrint met hooi… De activiteiten zijn van 9 u
tot 16 u. Opvang voor en na het kamp is mogelijk in afspraak met
de ouders. Inschrijven per dag is mogelijk.

€100 per week
(2de kind is
de helft van de prijs)
22,50 euro dagprijs

Telefonisch inschrijven

Meer info: www.
kinderboerderij-opwijk.be
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Move4Kids

Kidskriebels vzw

Voor kinderen van 3 tot 12jaar die zin hebben in een week
vol sport waaronder loopspelen, springkastelenfestival,
Wie? Kinderen van 3 tot 12jaar die zin hebben in een week
basketbal, voetbal,… . Het kamp start om 9 uur en eindigt
vol sport waaronder loopspelen, springkastelenfestival,
om 16 uur.Mogelijkheid tot opvang voor en na het
basketbal, voetbal,… . Het kamp start om 9 uur en eindigt
kamp van 8u tot 18u.
om 16 uur. Mogelijkheid tot opvang voor en na het kamp
van 8u tot 18u.

T 0477 33 83 06
E info@move4kids.be

ma 29 juli t.e.m. vrij 2 augustus
ma 5 t.e.m. vrij 9 augustus
ma29
t.e.m.
augustus
ma 12juli
t.e.m.
vrijvrij
162augustus
ma
5
t.e.m.
vrij
9
augustus
(gesloten op 15 augustus)
ma 19
12 t.e.m.
t.e.m. vrij
vrij 23
16 augustus
ma
augustus
(gesloten
op
15
augustus)
ma 26 t.e.m. vrij 30
augustus
ma9 t.e.m. vrij 23 augustus
ma 26 t.e.m. vrij 30 augustus

€100 per kamp
(€80 voor de week
van 15 augustus)

Online inschrijven:
www.move4kids.be
online inschrijven: http://
move4kids.be/inschrijven.asp

Meer info:
http://move4kids.be
Locatie:
VKO Opwijk
Karenveldstraat 23
1745 Opwijk

3 - 4 JAAR
Sprookjesfestival

Kinderen van 3-4 jaar kunnen genieten
van een week vol sprookjesplezier!

T 0491 24 02 49
E info@kidskriebels.be

maandag 22 juli t.e.m.
vrijdag 26 juli 2019

€ 89 per week

Online inschrijven:
www.kidskriebels.be

Locatie: De Lettertuin, Steenweg
op Vilvoorde 229, Opwijk

Knutselcarroussel

Voor kinderen die van de simpelste materialen mooie
kunstwerkjes willen maken.

T 0491 24 02 49
E info@kidskriebels.be

maandag 29 juli t.e.m.
vrijdag 02 augustus 2019

€ 89 per week

Online inschrijven:
www.kidskriebels.be

Locatie: De Lettertuin, Steenweg
op Vilvoorde 229, Opwijk

Frozenkamp

Een kamp
waarbij alles in thema van ‘Frozen’ staat.

T 0491 24 02 49
E info@kidskriebels.be

maandag 05 augustus t.e.m.
vrijdag 09 augustus 2019

€ 89 per week

Online inschrijven:
www.kidskriebels.be

Locatie: De Lettertuin, Steenweg
op Vilvoorde 229, Opwijk

Ridders en prinsessen-kamp

Een spannend kamp vwaarbij de ridders strijden tegen
draken en overvallers om de prinsessen te redden.

T 0491 24 02 49
E info@kidskriebels.be

maandag 12 augustus t.e.m.
vrijdag 16 augustus 2019

€ 72 per week

Online inschrijven:
www.kidskriebels.be

Locatie: De Lettertuin, Steenweg
op Vilvoorde 229, Opwijk

5 - 8 JAAR
Clicformer en Magformerkamp

Kinderen die graag creatief en groot bouwen met de
allernieuwste generatie clics, waar magneten ervoor zorgen
dat nog coolere constructies gemaakt kunnen worden.

T 0491 24 02 49
E info@kidskriebels.be

maandag 29 juli t.e.m
vrijdag 2 augustus 2019

€ 99 per week

Online inschrijven:
www.kidskriebels.be

Locatie: De Lettertuin, Steenweg
op Vilvoorde 229, Opwijk

Clicskamp

Kinderen die levensgrote constructies in clics willen maken,
waar zij zelf ook effectief in kunnen.

T 0491 24 02 49
E info@kidskriebels.be

maandag 12 augustus t.e.m.
vrijdag 16 augustus 2019

€ 89 per week

Online inschrijven:
www.kidskriebels.be

Locatie: De Lettertuin, Steenweg
op Vilvoorde 229, Opwijk

7 - 12 JAAR
Summerbounce

Een spannend kamp voor kinderen van 7-12 jaar tussen de
coolste springattracties.

T 0491 24 02 49
E info@kidskriebels.be

maandag 22 juli t.e.m.
vrijdag 26 juli 2019

€ 119 per week

Online inschrijven:
www.kidskriebels.be

Locatie: De Lettertuin, Steenweg
op Vilvoorde 229, Opwijk

scienceweek

Een kamp waarbij we de wetenschappers in onszelf
bovenhalen en een hele week experimenteren met allerlei
brouwsels.

T 0491 24 02 49
E info@kidskriebels.be

maandag 29 juli t.e.m.
vrijdag 02 augustus 2019

€ 99 per week

Online inschrijven:
www.kidskriebels.be

Locatie: De Lettertuin, Steenweg
op Vilvoorde 229, Opwijk

Clics en Lego bouwkamp

Een spannend kamp waarbij er meer legoblokjes zijn
dan je ooit hebt gezien.

T 0491 24 02 49
E info@kidskriebels.be

maandag 05 augustus t.e.m.
vrijdag 09 augustus 2019

€ 99 per week

Online inschrijven:
www.kidskriebels.be

Locatie: De Lettertuin, Steenweg
op Vilvoorde 229, Opwijk

Energiek met tactiek-kamp

Een kamp voor kinderen van 7-12 dat draait rond lopen,
springen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Het perfecte
kamp voor kinderen met energie voor twee!

T 0491 24 02 49
E info@kidskriebels.be

maandag 12 augustus t.e.m.
vrijdag 16 augustus 2019

€ 96 per week

Online inschrijven:
www.kidskriebels.be

Locatie: De Lettertuin, Steenweg
op Vilvoorde 229, Opwijk

Andere kampen en mogelijkheden
Er zijn verschillende organisaties die jeugdvakanties en kampen organiseren, zoals de mutualiteiten. Soms met een aangepast tarief afhankelijk van je gezinssituatie of je recht op een verhoogde tussenkomst.
Het Vlaams steunpunt vakantieparticipatie is er voor mensen met beperkte financiële middelen. Bel gratis naar 1700 of betalend naar 02 504 03 91 of mail naar vakantieparticipatie@toerismevlaanderen.be.
* met dit overzicht wensen we ouders duidelijke informatie te geven. Aanvullingen mag je altijd doorsturen naar dewegwijzer@opwijk.be of communicatie@opwijk.be.

