Vakantiewijzer
Herfst-, kerst- en krokusVAKANTIE
2022-2023

Herfstvakantie 2022
Gemeentelijke activiteiten
Speelplein Alles Kids en A-teens: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrriezelkriebels
Sidder ende bibber! Klappertand ende beef! Deze week lopen er heel wat monsterlijke wezens rond op
speelplein Alles Kids. Van zombies, mummies, heksen, trollen, weerwolven en slijmerige skeletten tot spoken,
geesten, reuzen en leerkrachten! Borst vooruit en in strakke looppas! Vrees niet en kom deze week de duistere
onderwereld ontdekken! Moehahahahahaha!
Maandag 31 oktober t.e.m. vrijdag 4 november (dinsdag 1 november gesloten)
Uitstap naar Trainworld op vrijdag 4 november
Iedere dag van 9 tot 16 u. (opvang van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.)		
Scoutslokalen Kortenberg
Geboortejaren 2007 t.e.m. 2016		
6 euro hele dag, 3 euro halve dag, 8 euro uitstapdag, 22 euro week

Grabbelpas: Sporty Fevers - Kan Jam en Tchoukball – vernieuwend sporten

Wat een gekke namen, zeg! Vandaag maken we kennis met twee speciale sporten. Bij Kan Jam gooien we een
grote frisbee in de richting van de ton van onze tegenstanders en Tchoukball lijkt een beetje op handbal, maar
dan met een soort trampoline erbij. Naast die nieuwe sporten staan er nog een heleboel gekende spelletjes op ons
programma! Kom je mee sporten en spelen?
Maandag 31 oktober
9 tot 16 u. (opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.)
Sporthal Colomba
Geboortejaren 2010 t.e.m. 2016		
8 euro

Mountainbikedriedaagse
Is fietsen volledig jouw ding? En heb je zin om drie dagen lang met mountainbike-experts op pad te gaan? Dan is
dit echt iets voor jou! Eigen mountainbike? Top! Anders kan je er een gratis huren. Er staan ook heel wat andere
sporten op het programma ter afwisseling van het mountainbiken.
Woensdag 2 t.e.m. vrijdag 4 november
9 tot 16 u. (opvang van 8.30 tot 9 u. en van 16 tot 16.30 u.)
Sporthal Colomba
Geboortejaren 2009 t.e.m. 2014		
30 euro

ZAP: Skiën of snowboarden in Peer
Handschoenen en skibroek: check? Oké, dan ben je helemaal klaar om de sneeuw te trotseren! Beginner of
gevorderd skiër of snowboarder? Ken je al trucjes of niet? Het maakt niet uit! Kom mee naar Snowvalley in Peer
en glijd de hele dag de piste af! Alles op je eigen tempo met voldoende uitleg. Tegen het einde van de dag heb je
misschien wel (extra) coole tricks geleerd?!
Woensdag 2 november
11.30 tot 17.30 u.
Vertrek met de bus aan GC Colomba tussen 11.30 en 12 u., Snow Valley in Peer
Geboortejaren 2007 t.e.m. 2009
15 euro

Creanamiddag: Herfst!
Joepie, de herfst is in het land en dat betekent: gezellig onder een dekentje kruipen, lekkere chocomelk
slurpen en mooie boswandelingen maken tussen de bladeren die wel uit 100 kleurtjes bestaan. Vanmiddag
gaan we knutselen met al die mooie kleuren van de herfst. Een hele namiddag knutselplezier!
Woensdag 2 november
13.30 tot 16.30 u.
OC De Zolder
Geboortejaren 2010 t.e.m. 2016
5 euro

Vakantieaanbod andere aanbieders
Kinderclub Octopus (creatief en sportief kamp)
Thema: Feest: Jubileum 25-jarig bestaan van Octopus
Maandag 31 oktober t.e.m. vrijdag 4 november (dinsdag 1 november gesloten)
Iedere dag van 8 tot 17 u.		
Kinderclub Octopus, Kerkhoflaan 28, Kortenberg
Geboortejaren 2010 t.e.m. 2019		
Inschrijven en tarieven via ockapoen.be

FERM kinderopvang
Woensdag 2 t.e.m. vrijdag 4 november
Iedere dag van 7 tot 18.30 u.
GBS De Regenboog – GBS De Negensprong
Vanaf geboortejaar 2019 (enkel kleuters)
Tarieven via FERM Kinderopvang
Inschrijven via samenferm.be

kerstvakantie 2022-2023
Gemeentelijke activiteiten
Grabbelpas: Uitstap naar Mega Speelstad
Kom een hele dag mee ravotten in één van de grootste binnenspeeltuinen van het land: Mega Speelstad! Heel wat
leuke en uitdagende attracties staan op je te wachten. Vrees dus niets en ga in de botsauto’s, word zelf piloot in
‘Flying Beaver’, voel kriebels met een vrije val of kom even op adem op de paardenmolen, in het ballenbad of op de
bowlingbaan. Voor ieder wat wils!
Dinsdag 27 december
9 tot 16 u. (opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.)
Vertrek met de bus aan GC Colomba, Mega Speelstad in Wechelderzande
Geboortejaren 2010 t.e.m. 2016		
8 euro

ZAP: Airworld en Virtual Reality
Vandaag op het programma: VR-game met aansluitend ‘total loss’ gaan op het ‘inflatable parc’! Obstakelbanen,
klimmuren, basejumps… het grote opblaasbare park heeft het allemaal. Nadien even uitrusten bij het VR-spel
waar je hét hoofdpersonage wordt in één van de virtuele werelden en je samen met je team een mysterie moet
oplossen!
Dinsdag 27 december
12.30 tot 17 u.
Vertrek met de bus aan GC Colomba, Airworld in Bornem
Geboortejaren 2007 t.e.m. 2009		
15 euro

Binnenspeeldag
Omdat de Buitenspeeldag in april nog veel te ver weg is en spelen gewoon heel erg tof is, vindt er voor de vierde
keer op rij een Binnenspeeldag plaats in de kerstvakantie!
Kom je op woensdag 28 december tussen 10 en 17 u. uitleven, ravotten, knutselen, sporten en gek doen met je
vrienden. Wij zorgen voor leuke activiteiten, animatie, workshops, … en jullie voor jullie aanwezigheid. Deal?
Woensdag 28 december
10 tot 17 u.
Sporthal en GC Colomba (Kinderen moeten vergezeld zijn van een volwassene)
Geboortejaren 2010 t.e.m. 2019		
Gratis, inschrijven niet nodig

ZAP: Dirtbike en padel
Een dag vol avontuur en adrenaline! Je kruipt als een echte coolio of coolia op een dirtbike en je gaat de wind
achterna. Afsluiten doe je met de meest hippe sport op dit moment: padellen it is!
Dinsdag 3 januari
8 tot 14 u.
Vertrek met de bus aan GC Colomba, Arenal in Mechelen
Geboortejaren 2008 t.e.m. 2010		
15 euro

Grabbelpas: Striptekenen
Ben je creatief? Heb je een niet te stoppen fantasie? Ben je goed in tekenen en het bedenken van verhalen?
Heb je altijd al je eigen strip of cartoonfiguur willen tekenen? Vandaag kan dat allemaal! Je leert eerst handige
tekentrucjes en triptekengeheimen en op het einde van de dag ga je naar huis met je eigen strip. Supercool!
Dinsdag 3 januari
9 tot 16 u. (opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.)
GC Colomba
Geboortejaren 2011 t.e.m. 2017		
8 euro

Creanamiddag: Een nieuw jaar, een nieuwe outfit!
Altijd al je eigen kleren willen ontwerpen? Knippen, naaien, plakken en/of stikken klinken niet onbekend in de
oren? Kom mee knutselen en start 2023 met een nieuwe outfit! Je maakt je eigen logo en beschildert deze op
T-shirts, zakken, badges, … Op het einde kan je je nieuwe creaties op de catwalk showen!
Woensdag 4 januari
13.30 tot 16.30 u.
OC De Zolder
Geboortejaren 2011 t.e.m. 2017		
5 euro

Vakantieaanbod van Kortenbergse verenigingen
Sterko Kerststage
Maandag 26 t.e.m. woensdag 28 december
Iedere dag van 9 tot 16 u. (opvang van 16 tot 17 u.)		
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Leden Sterko: 55 euro, niet-leden: 85 euro
Inschrijven via sterko.be of stages@sterko.be

FERM kinderopvang
Maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 januari
Iedere dag van 7 tot 18.30 u.
GBS De Regenboog – GBS De Negensprong
Vanaf geboortejaar 2020 (enkel kleuters)
Tarieven via FERM Kinderopvang
Inschrijven via samenferm.be

Kids-o-Fijntje
Maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 januari
Iedere dag van 9 tot 16 u. (opvang van 8.30 tot 9 u. en van 16 tot 16.30 u.)
Olmenhoekstraat (Erps-Kwerps) of turnzaal gemeentelijke basisschool De Klimop (onder voorbehoud)
Kleuters (2,5 jaar) en lagere schoolkinderen
Inschrijven en tarieven via kidsofijntje.be

Kinderclub Octopus (creatief en sportief kamp)
Thema: Van oud naar nieuw
Dinsdag 3 t.e.m. vrijdag 6 januari
Iedere dag van 8 tot 17 u.		
Kinderclub Octopus, Kerkhoflaan 28, Kortenberg
Geboortejaren 2010 t.e.m. 2019		
Inschrijven en tarieven via ockapoen.be

krokusvakantie 2023
Gemeentelijke activiteiten
Speelplein Alles Kids en A-teens: FC Sporting Alles Kids
Een magisch groen voetbaltapijt, een tribune vol juichende supporters, tweemaal een elftal klaar voor de strijd,
een scheidsrechter die de spelregels vanbuiten kent en veel beweging op en rond het veld. Na de wedstrijd
bijpraten in de kleedkamers en afsluiten in de voetbalkantine. FC Sporting Alles Kids is klaar voor de wedstrijd!
Maandag 20 t.e.m. vrijdag 24 februari
Uitstap naar indoor Avonturenpark op vrijdag 24 februari
Iedere dag van 9 tot 16 u. (opvang van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.)		
Scoutslokalen Kortenberg
Geboortejaren 2008 t.e.m. 2017		
6 euro hele dag, 3 euro halve dag, 8 euro uitstapdag, 28 euro week

Grabbelpas: Jeugd Rode Kruis EHBO-dag
Ben je moedig en heldhaftig? Check! Help je graag andere mensen? Check check! Hou je van een beetje spanning?
Triple check! Oké, dan ben jij de geknipte persoon! Als je graag de volgende beroemde chirurg wilt worden, van de
loeiende sirenes van de ambulance houdt en je wilt leren hoe je wonden verzorgt, dan is deze activiteit zeker iets
voor jou!
Maandag 20 februari
9 tot 16 u. (opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.)
GC Colomba
Geboortejaren 2011 t.e.m. 2017		
8 euro

ZAP: Koezio en trampolinepark
Je leven als Special Agent begint nu: je hebt namelijk slechts twee uur de tijd om vier districten te doorlopen en
vooral een ongelooflijk avontuur te beleven. Sensationeel op het touwparcours op hoogte, het hoofd koel houden
bij het oplossen van raadsels en vol moed het onbekende tegemoet gaan! Koezio dares you! Nadien kan je als
energiek springkonijn volledig uit de bol gaan in het trampolinepark. Spring er van trampoline naar trampoline,
maak salto’s, spring over obstakels en tegen wanden aan.
Dinsdag 21 februari
9 tot 16 u.
Vertrek met de bus aan GC Colomba, Koezio in Schaarbeek en Arenal in Grimbergen
Geboortejaren 2008 t.e.m. 2010		
15 euro

Muzieknamiddag
Vandaag maak je kennis met de wondere wereld van muziek. Op een speelse manier ontdek je je eigen stem en
zing je hoog, laag, zacht, luid, solo en samen. Samen luisteren we naar geluiden, naar muziek, naar elkaar. We
leren muziekinstrumenten herkennen en ontdekken de bijzondere klanken die ze kunnen maken.
Woensdag 22 februari
13.30 tot 16.30 u.
OC De Zolder
Geboortejaren 2011 t.e.m. 2017		
8 euro

Balsportdag
Samen met enkele Kortenbergse balsportclubs zorgen we ervoor dat je meer te weten komt over voetbal,
basketbal én volleybal. Zin in een sportieve dag? Dan is deze activiteit zeker iets voor jou! Als je de smaak echt
te pakken hebt, kan je inschrijven bij één of meerdere van de drie clubs die je de sport aanleren.
Donderdag 23 februari
9 tot 16 u. (opvang van 8.30 tot 9 u. en van 16 tot 16.30 u.)
Polyvalante zaal Erps-Kwerps
Geboortejaren 2011 t.e.m. 2016		
10 euro

Kleutertweedaagse: Spoken kloppen niet
Beer en Bosmarmot zijn beste vriendjes en spelen altijd samen. Ze zoeken naar verborgen schatten en zingen
en dansen alsof ze beroemd zijn. Maar op een dag zegt Beer dat hij Eend heeft uitgenodigd om ook te komen
spelen. Daar komt niks van, denkt Bosmarmot. Bosmarmot vindt Eend niet leuk en ze wil alléén spelen met
Beer. Ze bedenkt een list om Eend buiten de deur te houden…
Donderdag 23 en vrijdag 24 februari
9 tot 16 u. (opvang van 8.30 tot 9 u. en van 16 tot 16.30 u.)
0C De Zolder
Geboortejaren 2017 t.e.m. 2019		
42 euro

Vakantieaanbod andere aanbieders
Kinderclub Octopus (creatief en sportief kamp)
Thema: Gekke bekken
Maandag 20 t.e.m. vrijdag 24 februari
Iedere dag van 8 tot 17 u.		
Kinderclub Octopus, Kerkhoflaan 28, Kortenberg
Geboortejaren 2011 t.e.m. 2020		
Inschrijven en tarieven via ockapoen.be

FERM kinderopvang
Maandag 20 wt.e.m. vrijdag 24 februari
Iedere dag van 7 tot 18.30 u.
GBS De Regenboog – GBS De Negensprong
Vanaf geboortejaar 2020 (enkel kleuters)
Tarieven via FERM Kinderopvang
Inschrijven via samenferm.be

Algemene informatie
Inschrijvingsmoment

Inschrijven kan vanaf zaterdag 1 oktober om 9.30 u. via kortenberg.kwandoo.com.
Heb je hierbij hulp nodig? Kom dan op zaterdag 1 oktober tussen 10 en 11 u. naar het
Administratief Centrum.

De Bib

Ook de Bib voorziet in een uitgebreid aanbod aan activiteiten tijdens de schoolvakanties.
Bekijk het programma via kortenberg.bibliotheek.be.

Tarieven

De weergegeven prijs per activiteit is de standaardprijs. Dit is de prijs voor een kind dat inwoner
van Kortenberg is.
• Vanaf een derde kind wordt er 20% in mindering gebracht als men inschrijft voor eenzelfde activiteit.
• Niet-inwoners betalen 20% meer dan de vermelde standaardprijs.
• De inschrijvingssoftware berekent voor jou de prijs die van toepassing is.

Sociaal tarief met vrijetijdspas

Meer informatie via kortenberg.be/vrijetijdspas-met-sociaal-tarief, socialedienst@kortenberg.be
of 02 755 30 70.

Heb je een vraag of lukt het inschrijven niet meteen?

Neem contact op met dienst Vakantiewerking via vakantiewerking@kortenberg.be of 02 755 30 70.

Fijne
Vakantie!

v.u.: Alexandra Thienpont, burgemeester, Dr. V. De Walsplein 30, Kortenberg - 2022

