
Vakantiewijzer
paas- en zomerVakantie

2023



• 2 • 3

PaasVakantie 2023
Gemeentelijke activiteiten
Speelplein Alles kids en A-teens: Carnaval Festival
Toeters, bellen, confetti, dansen, verkleden en mooi versierde praalwagens! Joepie, het is overduidelijk 
Carnaval Festival op speelplein Alles kids en A-teens! Kom deze week mee vieren, maak misschien wel je eigen 
masker en verkleedkostuum en feest lekker mee! 
Maandag 3 - vrijdag 7 april
Uitstap op vrijdag naar Technopolis in Mechelen
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2017
Scoutslokalen Kortenberg
6 euro hele dag, 3 euro halve dag, 8 euro uitstapdag, 28 euro week

Kleutersportkamp: Kleine helden!
Wil jij een superheld worden? Kom op superheldentraining in Kortenberg en help ons om de slechteriken te 
verslaan! Je leert er heel hard lopen, coole moves, hoogspringen, … Je knutselt ook je eigen cape en masker en 
je verzint een supercoole heldennaam! 
Maandag 3 - vrijdag 7 april
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2017 tot en met 2019
Gemeentelijke basisschool De Klimop
65 euro

Grabbelpas: Koken 
Een dag om je vingers bij af te likken wordt het zeker vandaag! Ga als een kleine meesterchef aan de slag en 
laat de Ratatouille in jou naar boven komen! Je maakt de mooiste creaties en je mag ze nadien zelf opeten. 
Hemels toch?!
Maandag 3 april
Van 9 tot 16 u. 
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2011 tot en met 2017
OC De Zolder
8 euro

ZAP: Escape room
Je zit opgesloten. De tijd is beperkt. Lukt het jou om de hints op te merken en de raadsels op te lossen voor de 
tijd om is? Kom mee op uitstap naar de escape room en los het mysterie op. Alvast één tip: samenwerking is de 
sleutel tot succes!
Dinsdag 4 april
Van 13.30 tot 17 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2010
Vertrek met de bus aan halte Craenenplein, Exit Room in Leuven
15 euro

Speelplein Alles kids en A-teens: Iedereen beroemd! 
Je kruipt in de huid van een paparazzo met het meest fl itsende fototoestel en blitse microfoon. Ga als een 
echte journalist op zoek naar waargebeurde, mooie, ontroerende en straffe verhalen. Ontdek waar bekende 
artiesten, atleten en schrijvers mee bezig zijn en haal zoveel mogelijk interessante scoops binnen! Nieuwsgierig 
naar de laatste trends? Wees er dan zeker bij!
Dinsdag 11 - vrijdag 14 april (gesloten op maandag 10 april)
Uitstap op vrijdag naar Rollerland en de binnenspeeltuin in Waver
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2017
Scoutslokalen Kortenberg
6 euro hele dag, 3 euro halve dag, 8 euro uitstapdag, 22 euro week

Urban kamp
Zin in een creatief en sportief, maar vooral hip kamp? Dan is dit zeker iets voor jou! Tijdens deze week maak je 
kennis met tal van urban disciplines zoals graffi ti, street art, leuke hip-hop moves, …
Dinsdag 11 - vrijdag 14 april (gesloten op maandag 10 april)
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2009 tot en met 2015
GC Colomba
72 euro

ZAP: Aqualibi
Haal je snorkels en zwemvliezen onder het stof vandaan, want vandaag ga je kopje onder in Aqualibi. Chillen 
in rubberen banden, de golven trotseren of stop-play-pause in de jacuzzi? Fiks je zwemgerief en ga mee naar 
Aqualibi!
Dinsdag 11 april
Van 12.30 tot 18 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2010
Vertrek en terugkomst aan het treinstation van Kortenberg, Aqualibi in Waver
15 euro
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Danskamp
Kun jij niet stilzitten? Begin je spontaan te bewegen als je muziek hoort? Begin dan alvast maar op te warmen, 
want dit kamp is voor echte dansers in de maak! Hier leer je kennismaken met verschillende dansdisciplines en 
leer je de hipste danspasjes!
Maandag 3 - vrijdag 7 juli
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2015
OC Berkenhof
90 euro

Grabbelpas: Een speelse ontdekkingstocht in het Silsombos
Ben jij klaar voor een bijzondere ontdekkingstocht in het bos? Benieuwd welke diertjes daar tussen de 
bladeren wriemelen? En is die mooie paddenstoel daar nu eetbaar of krijg je er alleen maar veel buikpijn van? 
Trek je laarzen aan en ontdek de vele schatten van het bos!
Maandag 3 juli
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2011 tot en met 2017
Bezoekerscentrum Groene Vallei, Lelieboomgaardenstraat 60, Erps-Kwerps
8 euro

ZAP: Outdoorcentrum Schaffen
Lasergame, hindernissen in de hoogte, discogolf, speleo en nog veel meer! Spreken deze activiteiten jou aan? 
Dan is de uitstap naar het Outdoorcentrum Schaffen helemaal iets voor jou. Schrijf je in en geniet van deze 
activiteiten in open lucht.
Dinsdag 4 juli
Van 9 tot 17 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2010
Vertrek met de bus aan GC Colomba, Outdoorcentrum in Schaffen  
15 euro

Speelplein Alles kids en A-teens: Zwart-wit
Lang geleden en hier ver vandaan, toen de dieren nog spraken en kleur nog niet bestond, leefden er mensen 
in een zwart-witte periode. Wat dreef hen? Waar kwamen ze vandaan? Hoe hebben ze de weg naar kleur 
gevonden of hadden ze deze wel nodig? Kom het deze week te weten.
Maandag 10 - vrijdag 14 juli (gesloten op dinsdag 11 juli)
Uitstap op vrijdag naar provinciedomein in Huizingen 
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2017
Scoutslokalen Kortenberg
6 euro hele dag, 3 euro halve dag, 8 euro uitstapdag, 22 euro week

Grabbelpas: Circusdag 
Kom dat zien! Kom dat zien! Wat een spektakel! Echte clowns en zotte acrobaten gespot! Tijdens deze dag leer 
je voluit jongleren, bal- en tonlopen. Je krijgt ook meteen enkele coole trucs aangeleerd om uit te voeren met 
een diabolo, een fl ower stick en een eenwieler. Daarnaast mag je ook de clown in jezelf naar boven halen en 
leer je de kneepjes van de clownerie en het ballonplooien.
Donderdag 13 april
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2011 tot en met 2017
Turnzaal gemeentelijke basisschool De Klimop
8 euro

zOMeRvaKaNtIe 2023
Gemeentelijke activiteiten
Speelplein Alles kids en A-teens: Teletijdmachine
Een radertje hier, nog een lampje daar, niet vergeten deze draden met elkaar te verbinden… en klaar! Onze 
eigen teletijdmachine. Benieuwd of deze werkt? Laten we onszelf terugfl itsen naar de eerste ijstijd of 
misschien toch naar de eerste farao in Egypte waar het wat warmer is. Benieuwd wat Napoleon echt onder 
zijn vest had zitten of wil je mee varen op het schip van Columbus? Zoveel te ontdekken. Hopelijk gaat de 
machine niet stuk en kan je nog terug naar onze eigen tijd…
Maandag 3 - vrijdag 7 juli
Uitstap op vrijdag naar provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2017
Scoutslokalen Kortenberg
6 euro hele dag, 3 euro halve dag, 8 euro uitstapdag, 28 euro week

Avonturenkamp
Ben jij avontuurlijk? Natuurlijk! Dan is deze stage zéker iets voor jou! Deze week staat helemaal in het thema 
van natuur en avontuur. Kampen bouwen in het bos, lasershooting, boomklimmen, boogschieten, … Het wordt 
supercool! Slechte kleren aan? Check! Stevig ontbijt achter de kiezen? Check! Zin in een uitdaging? Check! 
Klaar om de Kortenbergse bossen onveilig te maken? Check, check, dubbelcheck!
Maandag 3 - vrijdag 7 juli
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2011 tot en met 2016
GC Colomba
80 euro
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Sportweek 1
Voetbal, dansen, basketbal, golven, atletiek, zwemmen, lange mat, badminton, hoogspringen, tchoukball, 
frisbee, fi etsen, … Dit is maar een kleine greep uit het aanbod van sporten die door de sportmonitoren voor jou 
in petto hebben! Je gaat ook samen op uitstap naar een nog geheime locatie!!
Maandag 10 - vrijdag 14 juli (gesloten op dinsdag 11 juli)
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2017
Sporthal Colomba
52 euro

Grabbelpas: Upcycling
Oude voorwerpen uit de vuilnisemmer redden en er iets nieuws van maken. Dat is upcycling! Een versleten 
fi etsband kan het startpunt zijn van een creatieve opfrisbeurt. Soepel als een megarekker én toch stevig. 
Upcycling is ook mogelijk met andere oude en versleten spullen. Kies uit elektro, kledij of plastic en maak iets 
gloednieuws. Je gerecycleerd kunstwerkje is sowieso fl itsend!
Maandag 10 juli
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2011 tot en met 2017
OC Berkenhof
8 euro

Knutselkamp 1
Schuilt er een echte kunstenaar in jou? Tijdens het knutselkamp ga je aan de slag met allerlei materialen, 
leer je wat bij over de verschillende technieken, komen de gekste ideeën aan bod én ga je naar huis met je 
zelfgemaakt kunstwerkje!
Woensdag 12 - vrijdag 14 juli
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2011 tot en met 2016
OC De Zolder
54 euro

ZAP: Adrenalinedag
Klaar voor een dag vol avontuur? Toon je beste klimvaardigheden op de ‘Black Tower’, vaar de Dender af met 
een kajak of kano en slinger als een aap doorheen het touwenparcours van de ‘Blue Diamond’. Daarnaast toon 
je hoe sterk jouw team is tijdens de verschillende teambuildingactiviteiten.
Woensdag 12 juli
Van 9 tot 17 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2010
Vertrek met de bus aan GC Colomba, The Outsider in Aalst
15 euro

Speelplein Alles kids en A-teens: Tour de Kortenberg
De grote wedstrijd is op komst! Smeer die beentjes maar goed in, houd je hoofdje erbij, laat zien wat je in je 
mars hebt! Je racet van hier naar daar en van ginder naar hinder. Je vliegt boven Kortenberg-City, loopt 
door Metropool Everberg, fi etst door het ‘urban’ gedeelte van Erps-Kwerps en zwemt in de sloten van het 
natuurpark Meerbeek. Welke groep wordt de winnaar van de eerste grote Tour de Kortenberg?
Maandag 17 - donderdag 20 juli (gesloten op vrijdag 21 juli)
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2017
Scoutslokalen Kortenberg
6 euro hele dag, 3 euro halve dag, 22 euro week

Kleuterkamp: De brief van Herman
Wat doe je als je allerbeste vriend ver weg verhuist? Natuurlijk beloof je elkaar vaak te schrijven en beste 
vrienden te blijven, maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan…
Voor Herman is geen moeite te veel om zijn makker Henry met een brief duidelijk te maken dat hun 
vriendschap voor altijd is.
Maandag 17 - donderdag 20 juli (gesloten op vrijdag 21 juli)
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2017 tot en met 2019
Gemeentelijke basisschool De Regenboog
56 euro

Digitale media-kamp
Een leuke vlog, een grappig YouTube-fi lmpje of de mooiste foto’s leren maken? Het kan! Tijdens dit kamp 
maak je niet enkel kennis met alle verschillende soorten digitale media, je leert ook werken met verschillende 
originele, grappige en creatieve technieken en apps!
Maandag 17 - donderdag 20 juli (gesloten op vrijdag 21 juli)
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2011 tot en met 2015
OC Berkenhof
72 euro

Tienersportkamp
Ready, set, go! Tussen al die vakanties door is het tijd om je lichaam nog eens wakker te schudden. De 
monitoren zorgen voor leuke sportsessies in en rond de sporthal. Maar je zoekt ook andere sport-hotspots op 
waar je nieuwe sporten kunt ontdekken. Zin in een weekje sporten ‘out of the box’? Dan is dit sportkamp de 
plaats waar je moet zijn!
Maandag 17 - donderdag 20 juli (gesloten op vrijdag 21 juli)
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2010
Sporthal Colomba
64 euro
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Grabbelpas: Dansen
Ben jij zot van dansen? Kunnen jouw benen niet stoppen met bewegen? Kom dan mee op bootcamp! Je leert 
kennismaken met diverse dansstijlen. Laat het talent of de motivatie in jou naar boven komen en dans erop los! 
Maandag 17 juli
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2011 tot en met 2017
GC Colomba
8 euro

ZAP: Rollerland
Helemaal wild gaan op een rolschaatsbaan van 2000 m²? Of dansen op de hemelse beats van de jaren ’70 en 
‘80? Geen paniek! Dankzij deze uitstap naar Rollerland hoef je niet te kiezen! Plezier op wieltjes verzekerd!  
Dinsdag 18 juli
Van 13 tot 18 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2010
Vertrek met de bus aan GC Colomba, Rollerland in Aalst
15 euro

Speelplein Alles kids en A-teens: Disco & Retro
Laat die discobal maar zakken, zet jezelf in de felste kleuren, doe die haren omhoog en kom mee swingen op de 
hipste dansvloer van het speelplein. Maak een veel te grote zonnebril, laat je pak schitteren en doe een broek 
aan waar je benen meer ruimte hebben dan zes mensen in een Volkswagen T1.
Maandag 24 - vrijdag 28 juli
Uitstap op vrijdag naar provinciaal domein Bokrijk in Genk
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2017
Scoutslokalen Kortenberg
6 euro hele dag, 3 euro halve dag, 8 euro uitstapdag, 28 euro week

Kleuterkamp: SuperTess in het circus
SuperTess wil net zo knap zijn als de mensen in het circus. Ze probeert van alles: een leeuw temmen, een 
handstand doen, een zware steen optillen, … Niets lukt. Als zij en haar vriend Max bij een circusvoorstelling zijn 
geweest, weet ze het: ze wordt jongleur! Maar wat als het niet in één keer lukt? 
Maandag 24 - vrijdag 28 juli
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2017 tot en met 2019
Gemeentelijke basisschool De Regenboog
70 euro

ZAP: Hoogteparcours
Lef? Check! Geen broekschijter? Dubbel check! Zin in een sportief avontuur? Triple check! Het perfecte plaatje 
om een hele dag te klimmen en klauteren doorheen bomen op enkele meters van de grond!
Dinsdag 25 juli
Van 12 tot 17 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2010
Vertrek met de bus aan GC Colomba, Avonturenpark in Waver
15 euro

Grabbelpas: Mountainbike
Fietsen door smalle wegjes, berg op of berg af, door het water of over hindernissen? Het kan! Samen ontdek je 
een leuke mountainbikeroute in Kortenberg!
Donderdag 27 juli
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2011 tot en met 2015
Sporthal Colomba
8 euro

Speelplein Alles kids en A-teens: Star Wars & Ruimte
‘May the force be with you’! Zet je je deze week in om een echte Jedi te worden of laat je je bekeren tot de 
‘dark side’? Of wat dacht je ervan om een echte ‘space ranger’ te worden zoals de echte Buzz Lightyear? 
Bescherm het universum met zijn ontelbare planeten en sterren van het kwaad.
Maandag 31 juli - vrijdag 4 augustus
Uitstap op vrijdag naar Hidrodoe in Herentals
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2017
Scoutslokalen Kortenberg
6 euro hele dag, 3 euro halve dag, 8 euro uitstapdag, 28 euro week

Podiumweek
Geniet je ervan om in de spotlights te staan? Prachtig! Deze week oefen je circustrucs, speel je muziek en 
toneel. Op het einde van de week toon je alles wat je leerde tijdens een toonmoment.
Maandag 31 juli - vrijdag 4 augustus
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 8.30 tot 9 u. en van 16 tot 16.30 u.
Geboortejaren 2011 tot en met 2016
GC Colomba
90 euro
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Grabbelpas: Schildknaap voor een dag
Het riddergezelschap van de orde Vuursalamanders is aangekomen in Kortenberg. Ze doorkruisen het hele 
land op zoek naar nieuwe dappere ridders die willen helpen in verschillende queesten. Ben jij de geschikte 
schildknaap? Kan jij overweg met de ridderlijke wapenuitrusting, kan je overleven in de bossen van het land en 
vooral: kan jij het volk beschermen tegen het kwaad? Meld je dan aan als schildknaap en leer het van de beste!
Maandag 31 juli
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2011 tot en met 2017
GC Colomba 
8 euro

ZAP: Paintball
Klaar voor wat actie?! Gewapend met een paintball-geweer en paints ga je het strijdveld in. Je leert schieten 
op doelen, daarna speel je tegen elkaar verschillende scenario’s: sluipen, ontwijken, verstoppen, goed mikken, 
teamgeest, koelbloedig blijven, … Het komt allemaal aan bod. Crazy shizzle!
Dinsdag 1 augustus
Van 13 tot 17 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2010
Vertrek en terugkomst aan het treinstation van Kortenberg, Paintball in Veltem
15 euro

Speelplein Alles kids en A-teens: Jungle
Welkom in de jungle. Je hebt er plezier en speelt er spelletjes, je hebt alles wat je wilt, je kent alle namen van 
dieren en planten. In de jungle, de machtige jungle, slapen ook de leeuwen, maar daar moet je niet bang van 
zijn. Met een jeep, samen met een stoet papegaaien om je heen, rijd je veilig door de jungle. Maar weet… in de 
jungle ben je nooit alleen.
Maandag 7 - vrijdag 11 augustus
Uitstap op vrijdag naar Planckendael in Mechelen
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2017
Scoutslokalen Kortenberg
6 euro hele dag, 3 euro halve dag, 8 euro uitstapdag, 28 euro week

Sportweek 2
Krijg je ook nooit genoeg van bewegen, sporten en spelen? Dan zit je op de juiste plek tijdens deze sportweek. 
Elke dag staan er weer leuke sporten op het menu. Sommige ken je al, andere zijn nieuw en leuk om te 
ontdekken. Je blijft niet enkel in de sporthal, in het bos of het park, maar je gaat ook zwemmen en op uitstap!
Maandag 7 - vrijdag 11 augustus
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2017
Sporthal Colomba
65 euro

Grabbelpas: Uitstap naar de binnen- en buitenspeeltuin 
Haal de Tarzan of Jane in jou naar boven in de binnenspeeltuin ‘Tarzan & Jane’! Glijbanen van 9 meter hoog 
en tal van andere attracties staan op jou te wachten. Is het goed weer? Dan is de buitenspeeltuin ook 
toegankelijk. Alleen maar plezier gegarandeerd!
Maandag 7 augustus
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2011 tot en met 2017
GC Colomba, Tarzan & Jane in Heusden-zolder
8 euro

ZAP: Waterpark
Een hele dag ravotten in het water, is dat iets voor jou? Kom mee op uitstap naar het Zilvermeer in Mol! 
Gezellig zwemmen in openlucht. In en rond het water zijn er waterglijbanen en fonteinen. Wist je dat het 
Zilvermeer een hagelwit strand heeft rond het water?
Dinsdag 8 augustus
Van 9 tot 18 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2010
Vertrek en terugkomst aan GC Colomba, Zilvermeer in Mol
15 euro

Speelplein Alles kids en A-teens: Alles kids 1960 vs Alles kids 2020
‘Vroeger was alles beter!’ Je hebt het misschien wel al eens gehoord. Maar is dit wel zo? Kom het deze week 
ontdekken. Je vergelijkt oude spelen met de spelen van vandaag. Maak kennis met oude klassiekers, maar ook 
met spelen waarvan je niet eens wist dat ze bestonden. 
Woensdag 16 - vrijdag 18 augustus (gesloten op maandag 14 en dinsdag 15 augustus)
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2017
Scoutslokalen Kortenberg
6 euro hele dag, 3 euro halve dag, 16 euro week

Knutselkamp 2
Schuilt er een echte kunstenaar in jou? Tijdens het knutselkamp ga je aan de slag met allerlei materialen, leer 
je wat bij over de verschillende technieken, leer je misschien wel nieuwe diertjes kennen én ga je naar huis met 
je zelfgemaakte kunstwerkje! Laten we samen enkele geestige beestige dagen beleven. 
Woensdag 16 - vrijdag 18 augustus
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2011 tot en met 2016
OC De Zolder
54 euro
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Grabbelpas: Een vlog van een superschurk
Een vlog is een soort videodagboek. Wat als je vandaag in de huid van een superschurk kruipt? Laat je de 
wereld vergaan? Een vlog van slechteriken, bandieten, boze stiefmoeders en heksen, ... En wat als je plots de 
held ontmoet? Je sluipt en gluurt, gaat op jacht, rent en springt, ... Je creëert spanning en sfeer via fi lmen en 
monteren.
Woensdag 16 augustus
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2011 tot en met 2017
OC Berkenhof
8 euro

Speelplein Alles kids en A-teens: Woonzorgcentrum
Wat zeg je? En schrijf eens wat groter! Ja, dat is beter. Je bent jong en nog vol energie, maar hoe zou je zijn als 
je ineens 100 jaar ouder bent? Kruip in de huid van de oudste mensen op aarde en zie de wereld door hun ogen. 
Ben jij een schattige oma of juist de lollige opa? Ontdek het deze week op het speelplein.
Maandag 21 - vrijdag 25 augustus
Uitstap op vrijdag naar provinciedomein De Halve Maan in Diest 
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2017
Scoutslokalen Kortenberg
6 euro hele dag, 3 euro halve dag, 8 euro uitstapdag, 28 euro week

Sportweek 3
Voor de laatste sportweek van de zomer haal je nog eens alles uit de kast. Kom mee sporten, geef het beste 
van jezelf en geniet van een topsfeer. De sportmoni’s zorgen weer voor een onvergetelijke week!
Maandag 21 - vrijdag 25 augustus
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2017
Sporthal Colomba
65 euro 

Nederlands taalkamp: Boekenwurmen!
Zelf muziek maken? Check! Leuke spelletjes spelen. Zeker weten! Samen knutselen? Yes! Wie zegt dat een 
taalkamp saai moet zijn? Tijdens de week ontdek je ook wat je allemaal kunt doen in de Bib van Kortenberg! 
Maandag 21 - vrijdag 25 augustus
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2017 tot en met 2013
OC Berkenhof
30 euro

Grabbelpas: Uitstap boerderij
Steek vandaag je handen uit de mouwen, want het belooft een drukke dag te worden. Een rondleiding op de 
boerderij, de diertjes verzorgen, een boerderijspel, vrij spelen op de speeltuin, … Bij Speelboerderij RAVOT kan 
het allemaal!
Maandag 21 augustus
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2011 tot en met 2017
GC Colomba, speelboerderij RAVOT in Aarschot
8 euro

ZAP: Walibi 
Sjezen op rollercoasters, duizelig worden in de ‘Vampire’, de zwaartekracht tarten op de ‘Dalton Terror’, 
Egyptische gevaren neerschieten in de ‘Challenge of Tutankhamon’, hopen dat je niet nat wordt in de ‘Radja 
River’ of de ‘Pulsar’? Of gewoon de ziel uit je lijf schreeuwen op allerlei attracties? Jep… dan is Walibi je op het 
lijf geschreven! 
Dinsdag 22 augustus
Van 9 tot 19.15 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2010
Vertrek en terugkomst aan het treinstation van Kortenberg, Walibi in Waver
15 euro

Speelplein Alles kids en A-teens: Bompa Erik en zijn verhalenboek
Bompa Erik komt op bezoek en vertelt over zijn wondermooie tijd op het speelplein. Hij haalt een oud boek 
onder het stof vandaan en legt zo aan iedereen uit wat hij allemaal heeft meegemaakt. Van kabouters 
tegenkomen in het bos tot kikkers zien praten in het Park van de Oude Abdij. Je kunt het zo gek niet bedenken 
of het staat in Bompa Eriks boek.
Maandag 28 - donderdag 31 augustus
Uitstap op donderdag naar de Lilse Bergen in Lille 
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2017
Scoutslokalen Kortenberg
6 euro hele dag, 3 euro halve dag, 8 euro uitstapdag, 22 euro week

Kleuterkamp: Meneer René
Alles wat meneer René schildert lijkt net echt.  Op een dag wordt het ook allemaal echt! 
Een appel, een auto, een cruiseschip, een vliegtuig, ...  Meneer René blijft maar schilderen. 

Er is zoveel wat hij wil hebben!
Maandag 28 - donderdag 31 augustus
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17 u.
Geboortejaren 2017 tot en met 2019
Gemeentelijke basisschool De Negensprong
56 euro
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ZAP: Watersportdag  
Kom mee op watersportdag en leef je uit! Krijg een echt vakantiegevoel aan het meer van Foudoo dat zich 
midden in een natuurgebied bevindt. Gegarandeerd genieten van een echt waterspektakel!
Dinsdag 29 augustus
Van 9 tot 17 u.
Geboortejaren 2008 tot en met 2010
Vertrek met de bus aan GC Colomba, Foudoo in Hofstade
15 euro

Grabbelpas: Uitstap naar de Lilse Bergen
Het einde van een schitterende vakantie vieren en nog eens volledig opgaan in het spelen en ravotten alvorens 
opnieuw te moeten stilzitten op de schoolbanken? Dat kan! Kom mee op uitstap naar de Lilse Bergen (samen 
met speelplein Alles kids en A-teens!
Donderdag 31 augustus
Van 9 tot 16 u.
Opvang van 8 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2011 tot en met 2017
Scoutslokalen Kortenberg, Lilse Bergen in Lille 
8 euro

paas- en zOMeRvaKaNtIe 2023
Vakantieaanbod van andere aanbieders
JoJo vzw
PAASVAKANTIE: maandag 3 - woensdag 5 april ZOMERVAKANTIE: zondag 9 - dinsdag 11 juli, woensdag 
2 - vrijdag 4 augustus, maandag 7 - woensdag 9 augustus, donderdag 10 - vrijdag 11 augustus, 
zondag 13 - vrijdag 18 augustus en maandag 21 - vrijdag 25 augustus
Kampen met en zonder overnachtingen 
Geboortejaren, locaties, tarieven en inschrijven via jongerenvoorjongerenvzw.be/kampen/

Kinderclub Octopus
PAASVAKANTIE: maandag 3 - donderdag 6 april en dinsdag 11 - vrijdag 14 april 
ZOMERVAKANTIE:  hele zomervakantie behalve van maandag 17 juli - vrijdag 4 augustus en van
maandag 14 - dinsdag 15 augustus
Van 8 tot 17 u.
Kinderclub Octopus, Kerkhofl aan 28, Kortenberg 
12 euro hele dag, 7 euro halve dag
Inschrijven via ockapoen.be of via info@ockapoen.be

FERM Kinderopvang
PAASVAKANTIE: maandag 3 - vrijdag 7 april en dinsdag 11 - vrijdag 14 april ZOMERVAKANTIE:  hele 
zomervakantie behalve van maandag 17 - vrijdag 28 juli en maandag 28 - donderdag 31 augustus
Iedere dag van 7 tot 18.30 u.
Vanaf geboortejaar 2020 (enkel kleuters!)
Gemeentelijke basisschool De Regenboog - Gemeentelijke basisschool De Negensprong
Tarieven en inschrijven via samenferm.be 

Kids-o-Fijntje
PAASVAKANTIE: dinsdag 11 - vrijdag 14 april ZOMERVAKANTIE: maandag 3 - vrijdag 7 juli
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Kleuters en lagere schoolleeftijd 
Olmenhoekstraat 22, Erps-Kwerps 
100 euro (paasvakantie) - 125 euro (zomervakantie)
Inschrijven via kidsofi jntje.be 

Ropeskippingclub Jump-up 
PAASVAKANTIE: dinsdag 11 - vrijdag 14 april ZOMERVAKANTIE: maandag 31 juli - vrijdag 4 augustus
Van 9 tot 16 u. 
Polyvalente zaal Erps-Kwerps of Sporthal Colomba
60 euro (paasvakantie) - 70 euro (zomervakantie)
Inschrijven via info@jump-up.be of 02  759 35 23

Turnkring DKS
ZOMERVAKANTIE: maandag 3 - vrijdag 7 juli 
Van 9 tot 16 u.
Geboortejaren 2011 tot en met 2017
Turnzaal gemeentelijke basisschool De Boemerang, OC Atrium en Parochiezaal Meerbeek
Leden: 115 euro, niet-leden: 130 euro 
Inschrijven via dekrakendespieren.be/zomerkamp of turnkring@dekrakendespieren.be

Tennisclub TC Leliehof
ZOMERVAKANTIE: maandag 10 - vrijdag 14 juli, maandag 7 - vrijdag 11 augustus, 
maandag 21 - vrijdag 25 augustus en maandag 28 - donderdag 31 augustus
Iedere dag van 9 tot 16 u.
Opvang van 8.30 tot 17 u.
Terreinen van TC Leliehof (Lelieboomgaardestraat 60, Erps Kwerps) of polyvalente zaal Erps-Kwerps bij 
regenweer
Leden: 130 euro, niet-leden: 150 euro 
Inschrijven via martin.tennisleliehof@gmail.com 

Volleybalclub Sterko
ZOMERVAKANTIE: maandag 17 - vrijdag 21 juli en maandag 14 - vrijdag 18 augustus
Van 9  tot 16 u. 
Opvang tot 17 u.
Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Leden: 95 euro, niet-leden: 145 euro 
Inschrijven via sterko.be of stages@sterko.be



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

Inschrijvingsmoment paas- en zomervakantie 2023
Inschrijven kan vanaf zaterdag 14 januari 2023 om 9.30 u. via kortenberg.kwandoo.com.
Heb je hierbij hulp nodig? Kom dan op zaterdag 14 januari 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.

alGemene inForMatie

FijNe 
Vakantie!


