Vakantie
aanbod
2021!

WAT KOST HET?
De gemeente en tal van sportclubs en verenigingen
organiseren tijdens de schoolvakanties
allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren.

In deze brochure ontdek je het aanbod van 2021!

Prijs per kind
SPEELPLEIN

SPEELPLEIN PLUS
& TIENERS

Woonachtig
in Hoeilaart

€7

€9

Niet-woonachtig
in Hoeilaart

€9

€ 12

Kortingstarief

€ 2,5

€ 3,5

Wat vind je terug in deze brochure?
Wat het gemeentelijk aanbod betreft vind je hier alvast de nodige basisinformatie over
de verschillende werkingen. Je kan online inschrijven via de gemeentelijke website. De
inschrijfdata vind je terug in de brochure. Wacht niet te lang, want het aantal
deelnemers per groep is beperkt!
Het jaar 2020 heeft ons allen voor de nodige uitdagingen gesteld. De coronapandemie
maakte het noodzakelijk om extra aandachtig en bewust om te gaan met veiligheid
en hygiëne. Ook in 2021 doen we er alles aan om de werking zo veilig mogelijk te
laten verlopen voor de kinderen, animatoren én ouders! Alle richtlijnen worden strikt
opgevolgd en toegepast.
Speelplein Plus, een speelpleinwerking met iets extra, wordt verdergezet na het succes
van vorig jaar. Ons monitorenteam kan in deze weken zijn inspiratie de vrije loop laten
en krijgt extra middelen om onvergetelijke momenten te creëren met de kinderen.
Naast ons gemeentelijk aanbod aan activiteiten, vind je in deze folder ook een overzicht
van de verschillende sportkampen die dit jaar in onze gemeente worden georganiseerd.
Het overzicht van de kampen werd verder uitgewerkt en het aanbod werd, in overleg
met de organisatoren van de kampen, nog beter op elkaar afgestemd.
Achteraan in de folder vind je de gegevens terug van de verschillende organisatoren en
de website om je kind(eren) in te schrijven.
In de zomer sluit onze vakantiewerking twee weken de deuren. Deze sluiting valt deels
samen met die van het gemeentelijk kinderdagverblijf.
Dankzij de voorgenoemde samenwerking met de organisatoren van sportkampen,
zorgen we er wel maximaal voor dat er nog steeds een aanbod is voor iedereen.
Hopelijk tot op een (of meer) van onze activiteiten!
Joy Sergeys,
Schepen van Sport

Pieter Muyldermans,
Schepen van Jeugd

SOCIALE KORTING
Dankzij een tussenkomst van het OCMW
kunnen Hoeilaartse gezinnen (ook gescheiden
en samenwonende) met een inkomen onder
een bepaalde grens korting krijgen.
Voorwaarden:
• In Hoeilaart wonen.
• Een gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen
lager dan 38.335 euro, te vermeerderen
met 2.143 euro per persoon ten laste
(bedragen 2021).
Voor meer info en het online aanvraagformulier
kan je terecht op onze website:
www.hoeilaart.be/korting-voor-jeugdactiviteiten
Je kan ook een papieren versie van het
aanvraagformulier verkrijgen op de dienst
Vrije Tijd: 02 657 05 04.

ONZE WERKING

INSCHRIJVEN
Het is verplicht om voor alle vakanties
vooraf in te schrijven.
Onze werking draagt kwaliteit hoog in
het vaandel. Het aantal kinderen groeit
exponentieel terwijl de begeleiding
dit niet altijd kan volgen. We streven
er naar om voldoende begeleiding te
voorzien bij elke groep, dat betekent

Voor wie?
Alle kinderen van 2,5 jaar (°2018)
tot 12 jaar (°2009) uit Hoeilaart
en omstreken.
Kleuters zijn welkom van zodra
ze in de instapklas zitten én
zindelijk zijn. Pampers worden
niet toegelaten op het speelplein.

Waar?
Sinds de zomer van 2019 is het
nieuwe Sport- en Jeugdcentrum
Koldam in gebruik. Dat betekent
dat alle kinderen hier dagelijks
onderdak vinden voor de
vakantiewerking.
Het adres:
Koldamstraat 9a, 1560 Hoeilaart!

Onze groepen
Kwakjes (groen):
instapklas en 1e kleuterklas
Dwergjes (paars):
2e kleuterklas
Bengels (oranje):
3e kleuterklas
Grabbels (rood):
1e en 2e leerjaar
Poemba’s (blauw):
3e en 4e leerjaar
Plussers (geel):
5e en 6e leerjaar
Tieners:
1e tot 4e middelbaar

Wat als je te oud bent om naar het speelplein
te komen? Wel, daar hebben wij de perfecte
oplossing voor! Niemand is namelijk te oud om
naar het speelplein te komen! Wij hebben altijd
nood aan goeie animatoren. Ben je nog niet
zeker dat het wel iets voor jou is? Kom gewoon
een keer proberen. Ervaren monitoren leren je de
basis van het vak en maken je wegwijs.

Het is mogelijk om online in te
schrijven voor de activiteiten van de
vakantiewerking via
www.hoeilaart.be/vakantiewerking

Wat als ik geen
internet heb?

Je bent steeds welkom in GC Felix Sohie
om je inschrijving ter plaatse te maken.
Wij gebruiken hetzelfde programma.
Je hebt hier geen voorrang op de mensen
thuis maar ook geen achterstand.

15+?

1 animator per 10 lagere schoolkinderen
of per 7 kleuters. Daar willen wij ons
dan ook aan houden, want elk kind
verdient de nodige aandacht en een
veilige plaats om te kunnen spelen.

Wat als een activiteit
volzet is?

Als een activiteit volzet is, zal je merken dat
je daarvoor niet meer kan inschrijven. Je
kan je wel op de wachtlijst inschrijven. Wij
contacteren je dan als er iemand wegvalt.

Eerste keer online?
Het maakt niet uit of je al klant van de
vakantiewerking bent of niet, de eerste
keer moet je de gegevens van je gezin
en kind ingeven om een account aan te
maken. Een account aanmaken kan al op
voorhand gebeuren, zo kan je sneller van
start gaan op de dag van de inschrijvingen.
Hou zeker je identiteitskaart bij de hand,
die heb je nodig voor de registratie.

De start van elke inschrijfperiode vind je terug in de kalender in het
midden van deze folder.
Voor alle regels en afspraken kan je steeds het huishoudelijk reglement
raadplegen. Dat kan je terugvinden op www.hoeilaart.be/vakantiewerking

KROKUSVAKANTIE

15 TOT 21 FEBRUARI

15-19 februari
15-19 februari

Dienst Vrije Tijd
Gympies

Speelplein Plus
Gymnastiek en dans

2,5-12 jaar
5-16 jaar

15-19 februari

Sport & Opleiding

Gevechtsportkamp

6-14 jaar

15-19 februari

Sport & Opleiding

Sport- en wetenschapskamp

6-14 jaar

15-19 februari

Createljee

Creakamp

5-15 jaar

START inschrijvingen Speelplein Plus Krokusvakantie: donderdag 21 januari vanaf 16u

PAASVAKANTIE

HTC Isca

Top Hockey stage + mini Kids

4-13 jaar

Uniko

Pop-up Omnibal

4-12 jaar

1-2 juli

Createljee

Creakamp

5-15 jaar

5-9 juli
5-9 juli
5-9 juli

Dienst Vrije Tijd
Uniko

Speelpleinen
Voetbalkamp

2,5-12 jaar
4-12 jaar

Nero’s Badmintonclub

Badminton en omnisport

8-18 jaar

5-9 juli

HTC Isca

Top Hockey stage + mini Kids

4-13 jaar

12-16 juli
12-16 juli

Dienst Vrije Tijd
HTC Isca

Speelpleinen
Top Hockey stage + mini Kids

2,5-12 jaar
4-13 jaar

12-16 juli

Gympies

Gymnastiek en dans

5-16 jaar

19-23 juli

Uniko

Superheldenkamp

4-6 jaar

19-23 juli
19-23 juli

Dienst Vrije Tijd
Uniko

Speelpleinen
Avonturenkamp

2,5-12 jaar
6-12 jaar

19-23 juli

Createljee

Creakamp

5-15 jaar

26-30 juli

ERCH

Voetbal

5-15 jaar

26-30 juli

Soulstep

Danskamp

6-16 jaar

26-30 juli

Createljee

Creakamp

5-15 jaar

2,5-12 jaar
6-14 jaar

2-6 augustus
2-6 augustus

Dienst Vrije Tijd
X-Plosion Dance

Speelpleinen
Danskamp

2,5-12 jaar
6-14 jaar

Dienst Vrije Tijd
X-Plosion Dance

Speelplein Plus
Danskamp

2,5-12 jaar
6-16 jaar

6-9 april

ERCH

Voetbal

5-15 jaar

6-9 april

Gympies

Gymnastiek en dans

6-18 jaar

12-16 april
12-16 april

Dienst Vrije Tijd
Uniko

Speelplein Plus
Multisportkamp

2,5-12 jaar
4-12 jaar

12-16 april

HTC Isca

Top Hockey stage + mini Kids

4-13 jaar

12-16 april

Createljee

Creakamp

5-15 jaar

START inschrijvingen Speelplein Plus Paasvakantie: donderdag 11 maart vanaf 16u

Dienst Vrije Tijd
Sport en Opleiding

1 TOT 7 NOVEMBER
Speelplein Plus
Gevechtsportstage

1 JULI TOT 31 AUGUSTUS

1-2 juli

6-9 april
6-9 april

3-5 november
3-5 november

ZOMERVAKANTIE
1-2 juli

5 TOT 18 APRIL

HERFSTVAKANTIE

JAAROVERZICHT
2021
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2-5 november

Gympies

Gymnastiek en dans

5-16 jaar

2-6 augustus

Uniko

Gymkamp

4-12 jaar

2-5 november

HTC Isca

Top Hockey stage

6-13 jaar

2-5 november

Createljee

Creakamp

5-15 jaar

9-13 augustus
9-13 augustus

Dienst Vrije Tijd
Uniko

Speelpleinen
Multisportkamp

2,5-12 jaar
4-12 jaar

16-20 augustus
16-20 augustus

Dienst Vrije Tijd
HTC Isca

Speelpleinen
Top Hockey stage + mini Kids

2,5-12 jaar
4-13 jaar

16-20 augustus

Createljee

Creakamp

5-15 jaar

23-28 augustus

ISCA Hockey stage

Hockey & fun stage

4-13 jaar

23-27 augustus

ERCH

Voetbal

5-15 jaar

23-27 augustus

Sport & Opleiding

Multikamp

6-12 jaar

23-27 augustus

Gympies

Gymnastiek en dans

5-16 jaar

23-27 augustus

Sport & Opleiding

Gevechtsportkamp

6-12 jaar

23-27 augustus

Sport & Opleiding

Multikamp

6-12 jaar

23-27 augustus

Createljee

Creakamp

5-15 jaar

30-31 augustus

Createljee

Creakamp

5-15 jaar

START inschrijvingen Speelplein Plus Herfstvakantie: donderdag 7 oktober vanaf 16u

KERSTVAKANTIE

27 DECEMBER TOT 9 JANUARI

27-31 december

Sport en Opleiding

Kleuterkamp

2-5 jaar

27-31 december

Sport en Opleiding

Wetenschapskamp

7-14 jaar

27-31 december

Createljee

Creakamp

5-15 jaar

Je vindt het overzicht en meer info ook terug op
www.hoeilaart.be/sportkampen-en-stages-van-de-sportclubs

START inschrijvingen Speelpleinen Zomervakantie: donderdag 10 juni vanaf 16u

TIENERS

SPEELPLEIN PLUS

Dagactiviteiten in krokus-, paas-,
zomer- en herfstvakantie

De naam zegt het zelf, TIENERS is er voor... tieners! Elke vakantie
een apart aanbod voor de 12- tot 16-jarigen met de focus op de
coolste activiteiten! Stuur alvast een whatsapp naar al je vrienden,
want dit wil je niet missen!

Krokus-, paas- en herfstvakantie
Speelplein Plus is de nieuwste telg in de familie! Zoals de naam al doet vermoeden is
het een speelpleinwerking met iets extra. De vertrouwde basis blijft behouden; onze
speelpleinanimatoren zetten hun beste beentje voor om een onvergetelijke vakantie
te organiseren, ze krijgen daarvoor enkel een steuntje in de rug. Springkastelen,
workshops, theater, zwemmen, circusmateriaal en sport, alles
kan en alles mag!

?

Voor wie ?
Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar
(1e tot het 4e middelbaar)

Uurregeling
Afhankelijk van de activiteit.

Inschrijving en prijs
De prijzen zie je op pagina 2, de kalender zit middenin
deze folder. Inschrijven kan per dag. De betaling gebeurt
online of via overschrijving.

Info

?

Voor wie ?
Kinderen van de 1e kleuterklas - het 6e leerjaar

Uurregeling
Activiteiten van 9 - 16 uur (opvang vanaf 8 - 18 uur).

Inschrijving en prijs
De prijzen vind je op pagina 2, de kalender zit middenin deze folder.
Inschrijven kan per dag. De betaling gebeurt online of via overschrijving.

Info
Bij de dienst Vrije Tijd.
De contactgegevens vind je achteraan deze folder.

Bij de dienst Vrije Tijd. De contactgegevens
vind je achteraan deze folder.

SPEELPLEIN

ORGANISATOREN

BOEMERANG

Meer info over de kampen en inschrijvingen vind je op de websites
van de verschillende organisatoren! Hier vind je de contactgegevens
van alle kampen opgenomen in deze folder:

Zomervakantie
Vakantie? Op het speelplein natuurlijk! Elke zomervakantie (6 weken) kan je met ons
op avontuur! We spelen met het leukste speelgoed, dansen op de tofste liedjes, koken
de lekkerste gerechten, knutselen en bouwen de gekste dingen en lachen vooral ook
heel wat af! In de voormiddag gebeuren de activiteiten binnen de leeftijdsgroep, in de
namiddag worden af en toe alle groepen door elkaar geklutst om samen één groot
spel te spelen! Naast al deze activiteiten die elke week door onze animatoren worden
voorbereid, zijn er ook enkele vaste activiteiten. Elke week gaan we één keer zwemmen
en elke twee weken gaan we op vrijdag op uitstap. Plezier verzekerd!

Voor wie ?
Kinderen van de 1e kleuterklas - het 6e leerjaar. In de grote vakantie zijn de
kindjes die volgend schooljaar naar de eerste kleuterklas gaan ook welkom.

Uurregeling
Activiteiten van 9 - 16 uur (opvang vanaf 8 - 18 uur)

Inschrijving en prijs
De prijzen vind je op pagina 2, de
kalender zit middenin deze folder.
Inschrijven kan per dag. De betaling
gebeurt online of via overschrijving.

Info
Bij de dienst Vrije Tijd. De contactgegevens vind je achteraan deze folder.

?

Speelplein Boemerang

www.hoeilaart.be/vakantiewerking

Createljee

www.createljee.com

De Gympies

www.gympiesvzw.be

Eendracht Racing Club Hoeilaart

www.erchoeilaart.be

Hockey en Tennisclub Isca

www.htc-isca.be

Nero’s Badmintonclub

www.nerobc.be

Soulstep Dance Crew

www.soulstep.be

Sport & Opleiding

www.sportenopleiding.be

Uniko

www.unikosport.be

X-Plosion Dance

www.xplosiondance.be
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Tijd
Dienst Vrije
z/n
sbroecpark
Jan van Ruu
5 04
Tel. 02 657 0
oeilaart.be
vakantie@h
art.be
www.hoeila

V.U.: Bram Wouters, algemeen directeur, Jan van Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart.

