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Belangrijke info
Je merkt het, deze brochure ziet er ongeveer hetzelfde uit
als vorige jaren maar is toch net een tikje anders. Wat is nieuw?

Overzicht activiteiten

In het midden van de brochure vind je een overzicht van alle kampen.
Hierop ontdek je snel alle periodes met de activiteiten en geboortejaren van
de kinderen. Dit overzicht kun je eruit nemen en zo de rest van de brochure
ontdekken.

Kalender

Ook nieuw is de uitneembare kalender waarop je invult op welke kampen
je je kind(eren) hebt ingeschreven en die kun je dan aanvullen met andere
leuke activiteiten die je gaat ondernemen deze zomer! Leuk om op het
prikbord te hangen thuis!

COLOFON ZOMERKRIEBELS
Deze publicatie werd samengesteld
met de medewerking van
de verschillende diensten.
• verantwoordelijke uitgever
burgemeester Vera Celis,
Werft 20, 2440 Geel
• samenstelling en eindredactie
dienst communicatie
• grafische vormgeving en druk
www.drukkerij-grafico.be
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Aanbod

In deze brochure vind je de opvangmogelijkheden en kampen van de dienst
sport, de dienst cultuur, de Speelfabriek en de Bengelbende voor juli en
augustus 2019. Elke dienst stelt zijn aanbod voor en geeft ook algemene
info over de inschrijvingen, locaties, tarieven …

Online

Je vindt de informatie uit deze brochure ook op de website van stad Geel:
www.geel.be/vakantieaanbod.

Hopelijk mogen we jouw kind(eren)
verwelkomen deze zomer!

Belangrijke info 3

SPEELFABRIEK DELUXE: VRIJDAG 19 JULI 2019

Speelfabriek

Kinderen geboren in 2003 t.e.m. 2014
De ZOO van Antwerpen

Kinderen geboren in 2003 t.e.m. 2014

De Speelfabriek biedt een vakantiewerking aan voor kinderen van 5 tot 16 jaar. Met
ondersteuning van de dienst jeugd werken ervaren animatoren een tof, gevarieerd
programma uit in een weekthema. Van maandag t.e.m. donderdag wordt er in
jeugdcentrum de Bogaard gespeeld. op vrijdag organiseert speelfabriek Deluxe een
uitdagende activiteit op maat van de kinderen.
Leeftijdsgroepen
De kinderen spelen in leeftijdsgroepen:
Oranje: geboren in 2013 - 2014
Rood: geboren in 2011 - 2012
Groen: geboren in 2009 - 2010
Blauw: geboren in 2007-2008
Tieners: geboren in 2003 - 2006

8-10 juli 2019
1-5 juli 2019

WAAR IS WALLY?
Oh nee! We zijn Wally wéér kwijt!

Kinderen geboren in 2003 t.e.m. 2008
Terhills Cablepark - Dilsen-Stokkem
In het Cablepark worden we op sleeptouw genomen door

We gaan naar de oudste dierentuin van ons land: de

ervaren lesgevers die ons leren knie-boarden. Een grote

ZOO van Antwerpen. We bezoeken de roze flamingo´s

kabelbaan trekt de knie-boarders over het water het hele

op het Flamingoplein, wandelen tussen de gorilla´s en

meer rond. Wie het onder de knie krijgt, mag het eens

chimpansees en kijken hoe de giraffen en zebra´s voorbij

proberen op waterski’s of een wakeboard.

galopperen.Er zijn wel honderden dieren in de ZOO.

In de namiddag trotseren we het aquapark: een

Bovenop de slingerbrug kunnen we de hele dierentuin

obstakelrun op het water. Op maar liefst 15OO m² gaan

bekijken. Dit wordt een beestige uitstap!

we klimmen over hindernissen, glijden over de kussens en
genieten van een echt waterspektakel. Niemand houdt het

22-26 juli 2019

hier droog!
• Extra meebrengen: zwemkledij en handdoeken

FILMFESTIVAL
We reiken deze week de enige echte Golden Speelfabriek
Awards uit. We zoeken hiervoor echte acteurs en knappe

29 juli-2 augustus 2019

actrices, mooie filmmuziek, prachtige posters, … Ook als

GIGA GRIEZELIG

je een stuntman of -vrouw bent, kom je in aanmerking voor

De zaklampen zijn opgeladen en maar goed ook, want dit

een Award. Dat is natuurlijk enkel voor de échte durvers.

wordt een giga griezelige week met spoken, vampieren,

Vergeet zeker niet te stemmen voor jouw favorieten! Wij

mummies, en andere monsters die we nog nooit gezien

zetten alvast de popcorn klaar…

hebben.
We organiseren een griezeltocht, laten iedereen schrikken

SPEELFABRIEK DELUXE: VRIJDAG 26 JULI 2019

en bouwen ons eigen spookhuis.
Durf jij te komen meespelen? Weet je dat heel zeker? Je

ALLES OP ZIJN KOP

Wally is een échte krak in verstoppen. Het is zijn favoriete

Yes! De zomervakantie is gestart. We gooien meteen alle

spel.Waar zou hij nu zitten? We moeten op zoek!

Kinderen geboren in 2013-2014
Eropuit met kabouter Spillebeen - Kasterlee

remmen los, want in deze hele gekke week staat de wereld

We kunnen een opsporingsbericht in de krant zetten.

Kabouter Spillebeen neemt ons mee op avontuur op zijn

op zijn kop!

Misschien weet Wanda wel waar hij is? Of we volgen de

kabouterberg. Mogen we zijn huisje zien? Zou hij ook

We lezen van achter naar voor, eten eerst een dessert

voetsporen die hij heeft achtergelaten.

broertjes of zusjes hebben? Een mama of papa? Wat eten

voor we het hoofdgerecht nemen en sluiten af met een

Deze week kunnen we alle jonge speurneuzen gebruiken

kaboutertjes? Kabouter Spillebeen nodigt ons uit in zijn bos

Kinderen geboren in 2013-2014
Bokrijk - Genk

soepje. Een fotozoektocht wordt heel raar, want de foto’s

om mysteries op te lossen, ontdekkingen te doen en op

om het allemaal te ontdekken. Spannend!

We draaien de tijd terug en gaan op bezoek in het oude

hangen op zijn kop. En verkleden wordt wel heel gek als

speurtocht te gaan.

In de namiddag stappen we op de huifkar. Deze brengt ons

Bokrijk. We ontdekken welke spelletjes ze vroeger

naar de speeltuin De Putten waar we de rest van de dag

speelden en welke sprookjes er werden verteld. Sommige

kunnen ravotten.

kennen we al. Zo gaan we langs het spinnenwiel van

we schoenen aan onze handen doen en een hoed op onze
voeten dragen.

OPGELET: geen werking op
donderdag 11 en vrijdag 12 juli

SPEELFABRIEK DELUXE: VRIJDAG 5 JULI 2019

15-19 juli 2019

Kinderen geboren in 2003 t.e.m. 2014
Een dag vol circus - Geel

BEESTENBOEL

Vandaag krijg je een opleiding tot echte circusartiest!

Deze week spelen dieren de hoofdrol! Kleine dieren, grote

Jongleren, diabolo, acrobatie, evenwichtsoefeningen,

dieren, zware dieren, snelle dieren, schattige dieren, …

éénwieleren, tonlopen… Voor elke leeftijdsgroep is er

Kan jij je er al iets bij voorstellen? Wel, vergeet wat je weet!

een aangepast programma. De durvers onder de tieners

Wij verzinnen onze eigen dieren.

kunnen zelfs leren vuurspuwen.

Een paarse olifant met oranje stippen die in een boom klimt

Aan het einde van de dag kunnen we nog genieten

om met zijn beste vriend te spelen. Een gele papegaai met

van een circusshow van de lesgevers. Wie weet geef jij

de staart van een eekhoorn die kan brullen als een leeuw.

binnenkort zelf wel een show!?

Een groene vis met een rode kuif doet een dansje op het

• Extra meebrengen: sportieve kledij

speelplein. Bestaan ze enkel in onze fantasie? Of brengen

kunt nu nog terug…
SPEELFABRIEK DELUXE: VRIJDAG 2 AUG. 2019

Doornroosje en de haard van Assepoester. Wie het

Kinderen geboren in 2009 t.e.m. 2012
Boerengolf - Kasterlee

sprookje van de zeven geitjes kent, herkent vast de

Boeren-watte? Om te golfen in een héle grote wei heb je

de klauwen te blijven van Kat Zonder Naam. Help je mee?

staande klok. Oei, Rodewijk heeft onze hulp nodig om uit

een hele grote bal en een hele grote golfstok nodig. Je
speelt de bal langs bomen, beken, koeienvlaaien,… met zo
weinig mogelijk slagen in het doel. Wel geen koeien raken
hé! Na de lunchpauze leeft de rode groep (2012-2011) zich
helemaal uit in de speeltuin. De groene groep (2010-2009)
stapt op de huifkar en gaat op ontdekking door Kasterlee.

we ze samen tot leven?
Deze week wordt het een echte beestenboel!
4 SPEELFABRIEK
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5- 9 augustus 2019
REIS ROND DE WERELD

Algemeen

Pak je koffer maar in: we gaan op reis!

SPEELPAS

OPVANG

Wil je naar Afrika? Naar Amerika? Naar Japan of China? We

Om deel te nemen aan de Speelfabriek moet je in het bezit

Gewone speeldag (maandag t.e.m. donderdag):

bezoeken álle landen van de wereld. Ga mee op ontdekking

zijn van een geldige speelpas. Via www.geel.be/speelfabriek

- Aanmelden tussen 8 en 9 u. of 12 en 13 u.

in de jungle, kook zoals ze in Thailand doen of bouw een

of via het onthaal van dienst jeugd kun je een speelpas

- Ophalen tussen 12 en 13 u. of 16 en 17 u.

iglo zoals in Lapland. Leg je paspoort al maar klaar, want dit

aanvragen.

Speelfabriek Deluxe (vrijdag):

wordt een groots avontuur!

Vraag je speelpas minstens twee weken voor je eerste

- Aanmelden tussen 8 en 9 u.

deelname aan. De speelpas van vorig jaar blijft geldig.

- Ophalen tussen 16 en 17 u.

SPEELFABRIEK DELUXE: VRIJDAG 9 AUG. 2019

Kinderen geboren in 2011-2012
Muurklimmen en Avonturenberg - Beringen

Kinderen geboren in 2013-2014
Hidrodoe - Herentals

We trekken onze klimbroek aan en klikken de musketon

Vandaag gaan de kleuters naar de wondere waterwereld

vast. Ervaren klimmers geven ons nog enkele tips en tricks

van Hidrodoe. We lanceren een waterraket, maken een

en weg zijn we! Hoe hoog durf jij?

waterkolk en spelen een potje watervoetbal.

In de namiddag gaan we op de Avonturenberg: een

Op een speelse manier ontdekken we wat je allemaal kan

speeltuin op een héle hoge berg. Wow! Wat een uitzicht als

doen met water. Daarna leven we ons helemaal uit in de

je aan de top gekomen bent. Daarna kan je al spelend weer

waterspeeltuin.

naar beneden.

• Extra meebrengen: reserve kledij en handdoek

• Extra meebrengen: sportieve kledij
en extra turnpantoffels of sportschoenen

Kinderen geboren in 2003 t.e.m. 2012
Bobbejaanland - Kasterlee

Kinderen geboren in 2003 t.e.m. 2010
Airzone - Kontich

Yes, we gaan naar Bobbejaanland! Ze noemen dit niet voor

Bij Airzone staat een verzameling van allemaal uitdagende

boomstammetjes (binnen én buiten), de Speedy Bob, Mount

luchtkussens. Je zal moeten klimmen, klauwteren, springen,

Mara,… De échte durvers gaan voor de Sledge Hammer en

ontwijken, glijden én zeker moeten vallen. De attracties zijn

zelfs de Typhoon. Vervelen is hier onmogelijk!

niets ’t plezantste land! We bezoeken alle attracties: de

plezant, groot en spannend, maar ze zorgen er vooral voor
dat iedereen achteraf hetzelfde vraagt: “Mag ik nog eens?
Please?” Op naar de volgende uitdaging!
• Extra meebrengen: sportieve kledij en sportschoenen

12-14 augustus 2019
SPEELFABRIEK GOT TALENT
Welke talenten schuilen er in jou? Tijd om ze tentoon te

TIENEROVERNACHTING: DONDERDAG 1 AUG. 2019

Kinderen geboren in 2003 t.e.m. 2006
De eerste editie was alvast geslaagd, dus blijven de tieners
ook dit jaar een nachtje slapen op de Bogaard. Na de
speelpleindag kunnen ze hun bed opstellen in de slaapzaal
terwijl wij een heerlijk avondmaal bereiden. Dan worden de
tieners uitgedaagd door de animatoren in een avondspel.
De animatoren leggen hun lasershootgeweren alvast klaar...
Het wordt ongetwijfeld een hevige strijd om de winst! Daarna
spelen we gezellige slaapzakspelletjes of zingen we een
rondje karaoke. Het wordt een onvergetelijke ervaring.
’s Morgens voorzien we een ontbijt. Wie ingeschreven is

stellen op het podium van Speelfabriek Got Talent.
Misschien heb je een stem als Susan Boyle of kan je
dansen zoals Baba Yega. Je kunt supergoed zijn in moppen
vertellen of toneel spelen als de beste. Kom deze week je
talenten ontdekken. We sluiten de speelpleinzomer af met
een Speelfabriek Got Talent-show op het podium van Geel
Zomert. Mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, broers en zussen zijn
welkom vanaf 15 uur om naar onze grote show te komen
kijken. Iedereen krijgt een feestelijk vieruurtje om de 40ste
verjaardag van de speelpleinwerking te vieren!

OPGELET: geen werking op
donderdag 15 en vrijdag 16 augustus

Er is geen speelpleinwerking op volgende dagen:

INSCHRIJVEN

donderdag 11 juli, vrijdag 12 juli, donderdag 15

Voor de speeldagen van maandag t.e.m. donderdag hoef je

augustus en vrijdag 16 augustus.

niet op voorhand in te schrijven. Je meldt je kind(eren) de
dag zelf aan met de speelpas.

MEEBRENGEN
Gewone speeldag

Voor Speelfabriek Deluxe op vrijdag moet je wel op

Lunchpakket, hervulbare drinkbus, 1 tussendoortje

voorhand inschrijven. Dit kan via www.geel.be/speelfabriek

(in de namiddag voorzien wij een tussendoortje), petje

met het wachtwoord dat je kreeg na aanvraag van je

bij warm weer, regenjas bij regenweer

speelpas. Je kunt ook inschrijven aan het onthaal van dienst

Speelfabriek Deluxe

jeugd. Kijk op voorhand al eens na of het inloggen lukt en

Lunchpakket, hervulbare drinkbus, 2 tussendoortjes,

je gegevens juist zijn. De inschrijvingen voor Speelfabriek

petje bij warm weer, regenjas bij regenweer en

Deluxe starten op dinsdag 19 maart 2019 om 16 u.

eventuele extra’s die vermeld staan bij de activiteit

Inschrijven kan tot 7 dagen voor de Speelfabriek Deluxe
plaatsvindt.

Annuleren Speelfabriek Deluxe
• Tot 14 dagen voor de activiteit kan je kosteloos

TARIEVEN
Deelnemers van Geel:

annuleren.
• Vanaf 14 dagen voor de activiteit tot en met de

• € 3 voor een speelpas

uiterste inschrijvingsdatum wordt er bij annulatie een

• € 3,5 voor een halve speeldag

administratieve kost van 10% aangerekend.

• € 7 voor een hele speeldag
• € 10 voor Speelfabriek Deluxe
Deelnemers van buiten Geel:

• Na de uiterste inschrijfdatum wordt de volledige
kostprijs van de activiteit aangerekend.
• Ziek en ingeschreven voor Speelfabriek Deluxe?

• € 3 voor een speelpas

Geef een seintje aan dienst jeugd voor 9 uur, bezorg

• € 4 voor een halve speeldag

een doktersbriefje binnen de twee weken en de

• € 8 voor een hele speeldag

reservatie wordt kosteloos geannuleerd.

• € 12 voor Speelfabriek Deluxe

MINDER BETALEN
• Vrijetijdspas Geel:

Contactgegevens

50 % korting (vrijetijdspasnummer jaarlijks opnieuw

Dienst jeugd - Diestseweg 135 - 2440 Geel

doorgeven voor de eerste inschrijving)

Tel.: 014 56 68 00 - jeugd@geel.be - www.geel.be

• Tegemoetkoming ziekenfonds:
meer info bij je ziekenfonds
• Gezinsbond Geel:
€ 2 korting op een speelpas

voor de Deluxedag naar Airzone, kan een lunchpakket

Openingsuren

voormiddag

namiddag

maandag

gesloten

15.00 - 17.00 u.

dinsdag

op afspraak

15.00 - 18.00 u.

woensdag

op afspraak

13.30 - 17.00 u.

maken. Daarna stappen we de bus op! Meer info volgt na

LOCATIE

donderdag

op afspraak

gesloten

inschrijving.

Jeugdcentrum De Bogaard, Diestseweg 135, 2440 Geel

vrijdag

op afspraak

15.00 - 17.00 u.
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SPORTKAMPEN
1-5 juli 2019

KINDEREN GEBOREN IN 2013
ZEEPAARDJES
wat

Spetter pieter pater lekker in het water.
Voormiddag spelen en ravotten in ondiep
water, namiddag sport en spel. Vrijdag uitstap

KINDEREN GEBOREN IN 2015

naar binnenspeeltuin Circus Bruul.

VLINDERS

waar

wat

wanneer 9-16 u.

Instapkamp voor de jongste kleuters.

Kompas

Vlieg als een vlinder mee de zomer in.
waar

Sport, spel, dans en knutselen.

KINDEREN GEBOREN IN 2009-2012

Burgstraat

SPORTMIX

wanneer 9-12 u.

wat

Elke dag een ander avontuur.
Sport, spel en cinema in De Doelen en

KINDEREN GEBOREN IN 2013-2015

uitstappen naar De Bogaard, De Lilse Bergen

BEESTENBOEL BURGSTRAAT

(begeleide activiteiten), stedelijk zwembad,

wat

Zilvermeer (thematocht).

waar

Beleef een beestig leuke week.
Sport, spel, dans en knutselen. Vrijdag uitstap

waar

naar binnenspeeltuin Circus Bruul.

wanneer 9-16 u.

Doelen

SPORT & COOK

VISSEN

wat

wat

Burgstraat

wanneer 9-16 u.

PONY JULI
wat

Hijs je in het zadel van een echte pony.

BEESTENBOEL KOMPAS

Leer- en doekamp. Je mag je pony zelf

wat

Beleef een beestig leuke week.

verzorgen en opzadelen en je leert ponyrijden

Sport, spel, dans en knutselen. Vrijdag uitstap

in draf en galop. Met Stal Dekkers.

waar

KINDEREN GEBOREN IN 2005-2010

naar binnenspeeltuin Circus Bruul.

waar

Kompas

wanneer 9-16 u.

wanneer 9-16 u.

Dekkers

waar

KINDEREN GEBOREN IN 2007-2012

VIVE LES VACANCES!
wat

Een topweek voor sportievelingen die ook graag
een nieuwe taal leren. Afwisseling van sport,
spel en Franse les. De deelnemers spelen met
taal en ontwikkelen zo meer spreekdurf en
taalvaardigheid. Met Taalkabaal.

waar

Sint-Maria

wanneer 9-16 u.

en vissen met vaste stok. Vrijdag visprijskamp

we de keuken induiken, beginnen we elke

op de visvijver van De Kwacht, Meerhoutseweg

dag met een uurtje sport: maandag sport&spel,

18 in Geel (start en einde in het recreatiedomein

dinsdag en donderdag zwemmen, woensdag en

Dekshoevevijver).

vrijdag initiatie spinning en boksen in

Dekshoevevijver

fitnesscentrum Feel Good.
zwembad

KINDEREN EN TIENERS GEBOREN IN 2004-2010
MOUNTAINBIKE-DRIEDAAGSE 1-3 JULI

KINDEREN GEBOREN IN 2005-2008

wat

Initiatie mountainbike met ervaren lesgevers in

DE RONDE VAN GEEL

de Belse bossen. Drie groepen: 2009-2010,

wat

2007-2008, 2004-2005-2006.

waar

NIEUW

omgaan met verschillende ingrediënten. Voor

hengelsteun).

acrobatie. Vrijdag toonmoment voor de ouders.
wanneer 9-12 u.

kneepjes van het vak. Je leert feedervissen

draad, haken, dobbertjes, lood, schepnet,

Circustechnieken met echte circusartiesten

Doelen

gerechtjes en leer je op een creatieve manier

wanneer 9-13 u.

van circusschool ’t Sirk. Evenwicht, jongleren,
waar

van het vissen? Ervaren vissers leren je de

extra info Breng je eigen visgerief mee (stoel, vaste stok,

CIRCUS
wat

voeding? Deze week kook je de coolste

waar

ponykamp inschrijven. Als de ponykampen op
twee keer inschrijven.

Klaar om je te laten inwijden in de wereld

wanneer 9-16 u.

extra info Je mag per zomervakantie maar voor één
26 maart nog niet volzet zijn, dan mag je wel

Ben je sportief aangelegd en bezig met gezonde

Elke dag naar een andere plek, met de fiets.

NIEUW

Trampolinepark Superjump, avonturentrophy

waar

Zilvermeer, zwembad Geel, omnisport in

wanneer 9-12 u.

sporthal De Doelen, initiatie BMX en oriëntatie-

extra info Voor dit kamp heb je een fiets nodig. Die mag

Doelen

loop in sportcentrum Brasel in Dessel, karting

je op maandagochtend meebrengen en op

en lasergame bij Mol in Action.

vrijdagavond weer terug mee naar huis nemen.

Sint Maria

Fietshelm en fluorescerend vestje zijn verplicht.

wanneer 9-16 u.

Je fiets staat ’s nachts veilig in de kelder van het

extra info Voor dit kamp heb je een fiets nodig. Die mag

zwembad.

je op maandagochtend meebrengen en op
vrijdagavond weer terug mee naar huis nemen.

TIENERS GEBOREN IN 2001-2006

Fietshelm en fluorescerend vestje zijn verplicht.

KARPERVISSEN NACHT 4-5 JULI

Je fiets staat ’s nachts veilig in de kelder van het

wat

zwembad.

Nachtsessie karpervissen. Met ervaren
begeleiders. Voor beginners en gevorderden.

waar

Dekshoevevijver

wanneer Nachtsessie van donderdag 18 u. tot vrijdag 13 u.
extra info Breng je eigen visgerief mee (stoel, schepnet,
werphengel met molen, beetmelder) + tent
en slaapgerief.

8 Sportkampen
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SPORTKAMPEN

SPORTKRIEBELS
wat

Bal- en slagsporten binnen en buiten. Voetbal,
basketbal, volleybal, trefbal, badminton,

8-12 juli 2019

minitennis, hockey. Dinsdag uitstap naar De Lilse
Bergen (begeleide activiteiten), donderdag uitstap

KINDEREN GEBOREN IN 2015
SAFARI
wat

Ga mee op safari! Instapkamp voor de jongste
kleuters. Sport, spel, dans en knutselen.

waar

Burgstraat

wanneer 9-12 u.

naar het Zilvermeer (thematocht).
waar

wanneer 9-16 u.
SPORTSPETTERS
wat

pretbad), in de namiddag sport en spel binnen en
buiten. Vrijdag uitstap naar het Zilvermeer

PIRATEN BURGSTRAAT
Schip ahoi piraatjes! Ga je mee op schattenjacht?
Sport, spel, dans en knutselen. Vrijdag uitstap
naar binnenspeeltuin Kidoe.
waar

Burgstraat

wanneer 9-16 u.
PIRATEN KOMPAS
wat

(thematocht).
waar

KINDEREN GEBOREN IN 2007-2008
ROBOT
wat

elektronische componenten, robot programmeren,

wat

Klimmen en klauteren, slingeren en zwaaien…
net zoals aapjes in de jungle. Vrijdag uitstap
naar binnenspeeltuin Kidoe.

waar

robot assembleren en uittesten), halve dag sport

Kompas

JUNGLE

in Sint-Jozef Geel. Met Fablab Geel.
waar

KINDEREN GEBOREN IN 2005 t.e.m. 2008

wat

Een week vol plezier, ontspanning, ontdekking
en creativiteit. Met aandacht voor elk individu,
zonder competitie of prestatiedruk. Elke dag een
ochtend- en middagsessie kinderyoga en ook
samenwerkingsspelen, vertrouwensspelen,
speeltuin en kinderboerderij. Vrijdag zwemmen.
Met Feel Happy.

waar

Doelen

wanneer 9-16 u.

KINDEREN GEBOREN IN 2009 t.e.m. 2012
KINDEREN GEBOREN IN 2015

VOETBAL

KAMPIOENTJES

wat

wat

waar

wat

Uitstappen met de fiets naar Belse bossen (sport
en spel), Zilvermeer (vlottenbouw), minigolf
Kasterlee, sporthal De Doelen (omnisport), Ark
van Noë (kajakken op de Kleine Nete), zwembad
Geel en Bobbejaanland.

waar

Sint-Maria

nodig. Die mag je op maandagochtend meebrengen en op
vrijdagavond weer terug mee
naar huis nemen. Fietshelm en
fluorescerend vestje zijn verplicht.
Je fiets staat ’s nachts veilig in

wedstrijdjes, afgewisseld met andere sporten

Instapkamp voor de jongste kleuters. Sport,

en spelletjes. Vrijdag uitstap naar het

spel, dans en knutselen.

recreatiedomein Keiheuvel in Balen.

Burgstraat

waar

Leunen

wanneer 9-16 u.

KINDEREN GEBOREN IN 2013 t.e.m. 2015

VELDHOCKEY

SUPERHELDEN BURGSTRAAT

wat

wat

waar

Initiatie. Beleef deze intense ploegsport waar

Leef je uit als een superheld. Sport, spel,

techniek en tactiek belangrijk zijn. Ervaren

dans en knutselen. Vrijdag uitstap naar

coaches leren je de stick hanteren en bereiden je

binnenspeeltuin Kidstop Westerlo.

voor op je eerste wedstrijd. De rest van de dag

Burgstraat

beoefen je andere sporten en is er tijd voor

wanneer 9-16 u.

spelletjes. Vrijdag uitstap naar het
recreatiedomein Keiheuvel in Balen.

SUPERHELDEN KOMPAS

waar

wat

wanneer 9-16 u.

Leef je uit als een superheld. Sport, spel,

top@punt

dans en knutselen. Vrijdag uitstap naar

wanneer 9-16 u., vrijdag tot 17 u.
extra info Voor dit kamp heb je een fiets

Spelsituaties, afwerkvormen, techniek en

Laat zien wie er een echte kampioen is!

wanneer 9-12 u.

FIETSMIX

wanneer 9-16 u.

FEEL HAPPY

Fablab

wanneer 9-16 u.

Sint-Maria

KINDEREN GEBOREN IN 2009 t.e.m. 2012

5-9 augustus 2019

3D-printer/freesmachine, solderen van de

naar binnenspeeltuin Kidoe.

KINDEREN GEBOREN IN 2013

Halve dag je eigen robot maken (ontwerp met
computer, ontwerp realiseren met lasersnijder/

Schip ahoi piraatjes! Ga je mee op schattenjacht?

wanneer 9-16 u.

Doelen

wanneer 9-16 u.

Sport, spel, dans en knutselen. Vrijdag uitstap
waar

Een week voor waterratten. In de voormiddag
waterpret in het zwembad (spelletjes, glijbanen,

KINDEREN GEBOREN IN 2013 t.e.m. 2015
wat

Doelen

waar

binnenspeeltuin Kidstop Westerlo.

ATLETIEK

Kompas

wat

wanneer 9-16 u.

Maak kennis met atletiek, onder leiding van
trainers van de Geelse Atletiekclub.
Hordelopen, spurt, estafette, verspringen,

KINDEREN GEBOREN IN 2013

hoogspringen en werpoefeningen. De rest van de

DOLFIJNEN

dag andere sporten en spelletjes. Vrijdag uitstap

wat

de kelder van het zwembad.

Als een dolfijn in het water.

naar het recreatiedomein Keiheuvel in Balen.

Voormiddag spelen en ravotten in ondiep water,

waar

namiddag sport en spel. Vrijdag uitstap naar

wanneer 9-16 u.

Leunen

binnenspeeltuin Kidstop Westerlo.
waar

Sint-Maria

wanneer 9-16 u.
10 SPORTKAMPEN
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ZUIDERGEK ZAPKAMP
wat

Een zomerkamp van alle Geelse
vrijetijdsdiensten samen.
Meer info op pagina 24.

waar

KINDEREN GEBOREN IN 2005 t.e.m. 2008
ALL AMERICAN SPORTS
wat

Doelen

wanneer 9-16 u.
PONY AUGUSTUS
wat

Hijs je in het zadel van een echte pony.
Leer- en doekamp. Je mag je pony zelf
verzorgen en opzadelen en je leert ponyrijden
in draf en galop. Met Stal Dekkers.

waar

Dekkers

wanneer 9-16 u.
extra info Je mag per zomervakantie maar voor één

waar

26 maart nog niet volzet zijn, dan mag je wel
twee keer inschrijven.

SQUASH
wat

Halve dag initiatie squash, halve dag andere
racketsporten, balsporten en spelletjes.

kinderen zich uit te drukken in het Engels op

SPROOKJESBOS

een losse manier. Geen theoretische les, maar

wat

echte situaties waarin de kinderen moeten

Instapkamp voor de jongste kleuters.

communiceren met elkaar voor, na en tijdens

Sport, spel, dans en knutselen.

het sporten. Met Amitabha.

waar

Leunen

wanneer 9-12 u.

NIEUW

Hou je van de natuur, van landbouw en van

Burgstraat

KINDEREN GEBOREN IN 2013 t.e.m. 2015
wat

(moes)tuinieren? We werken in de tuintjes van

Sport, spel, dans en knutselen. Vrijdag uitstap

Brukel, bezoeken de Hooibeekhoeve (melkvee),

naar binnenspeeltuin Circus Bruul.

volgen de werkzaamheden in het bedrijf Plant-

waar

trekker, oogsten aardappelen met Raf Patat en

wanneer 9-16 u.

Burgstraat

Tussendoor sportactiviteiten. Met Tuinhier Geel.

COWBOYS EN INDIANEN KOMPAS

zwembad

wat

Een reis door het Wilde Westen.
naar binnenspeeltuin Circus Bruul.

je op maandagochtend meebrengen en op

waar

vrijdagavond weer terug mee naar huis nemen.

wanneer 9-16 u.

KINDEREN GEBOREN IN 2013
SPORTHELDEN

zwembad.

wat

KINDEREN EN TIENERS
GEBOREN IN 2004 t.e.m. 2010

Multimove! Je leert dribbelen, glijden, heffen,
dragen, klimmen, roteren, slaan, springen,

NIEUW

landen, trappen, trekken, duwen, vangen,

MOUNTAINBIKE-DRIEDAAGSE 5-7 AUGUSTUS

werpen, wandelen, lopen en zwaaien. Vrijdag

wat

uitstap naar binnenspeeltuin Circus Bruul.

waar

Initiatie mountainbike met ervaren
lesgevers in de Belse bossen. Drie groepen:

waar

2009-2010, 2007-2008, 2004-2005-2006.

wanneer 9-16 u.

Sint-Maria

Doelen

wanneer 9-12 u.

KINDEREN GEBOREN IN 2009 t.e.m. 2012

extra info Voor dit kamp heb je een fiets nodig. Die mag

SPORTSNACKS

je op maandagochtend meebrengen en op

vrijdag uitstap naar trampolinepark Superjump.
waar

wat

BALSPORTEN MIX
wat

new games, circus, 1 tegen allen, spring-

Fietshelm en fluorescerend vestje zijn verplicht.

kastelen, massaspelen, softtennis. Woensdag

Je fiets staat ’s nachts veilig in de kelder van het

zwemmen, vrijdag uitstap naar het recreatie-

zwembad.

domein Keiheuvel.
waar

Axion

wanneer 9-16 u.

Toon je talent met de bal. Voetbal, volleybal,
korfbal, netbal, handbal, basketbal.
Maandag zwemmen, vrijdag uitstap naar
het recreatiedomein Keiheuvel.

waar

Doelen

wanneer 9-16 u.

KINDEREN GEBOREN IN 2007 t.e.m. 2012
LET’S DANCE
wat

Op dit dansbootcamp leer je de coolste moves.
Modern-jazz op hedendaagse muziek. Halve
dag dans, halve dag sport en spel.
Twee leeftijdsgroepen. Donderdag zwemmen,
vrijdag toonmoment voor de ouders.

waar

Doelen

wanneer 9-16 u.

KINDEREN GEBOREN IN 2007-2008
WIWETER
wat

WiWeTeR (lees: Wie Weet Er) staat voor
Wiskunde, Wetenschap, Techniek en
ondeRnemen. Wetenschappelijke experimenten
en sport. Met de Thomas More-hogeschool.

waar

Axion

wanneer 9-16 u.
extra info Voor dit kamp heb je een fiets nodig. Die mag je
op maandagochtend meebrengen en op
vrijdagavond weer terug mee naar huis nemen.

Snackgolf, lasershooten, honkbal, hockey,

vrijdagavond weer terug mee naar huis nemen.

Doelen

wanneer 9-16 u.

Kompas

Fietshelm en fluorescerend vestje zijn verplicht.
Je fiets staat ’s nachts veilig in de kelder van het

sporten en spelletjes. Dinsdag zwemmen,

Een reis door het Wilde Westen.

extra info Voor dit kamp heb je een fiets nodig. Die mag

wanneer 9-16 u.

De andere helft van de dag doen we andere

COWBOYS EN INDIANEN BURGSTRAAT

Sport, spel, dans en knutselen. Vrijdag uitstap

Axion

Toon je turnkunsten! Initiatie basisgymnastiek:
vormspanning, lenigheid, evenwicht, airtrack.

Stap in de wondere sprookjeswereld.

wanneer 9-16 u.

Met Squash Point.
waar

KINDEREN GEBOREN IN 2015

maken zelf soep en frieten. Alles met de fiets.
waar

wat

grondoefeningen, springen en landen,

als baseball, basketbal, hockey leren de

SPITTEN & SPORTEN
wat

TURNEN

Aan de hand van typisch Amerikaanse sporten

wanneer 9-16 u.

ponykamp inschrijven. Als de ponykampen op

KINDEREN GEBOREN
IN 2007 t.e.m. 2012

19-23 augustus 2019

Fietshelm en fluorescerend vestje zijn verplicht.
Je fiets staat ’s nachts veilig in Axion.

KINDEREN GEBOREN IN 2005 t.e.m. 2008
RACKETSPORTEN
wat

Initiatie squash, badminton, tafeltennis, softtennis
en omnisport. Op de laatste dag sluiten we af met
een racketlontoernooi. Woensdag zwemmen.

waar

Axion

wanneer 9-16 u.
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JULI
AUGUSTUS

Maandag

6

13

20

27

12

19

26

23

22

5

16

15

30

9

8

29

2

1

dinsdag

woensdag

28

21

14

7

31

24

17

10

3

donderdag

29

22

15

8

1

25

18

11

4

zomerkampen

12

5

30

23

16

9

2

26

19

Junior
om 14 uur

vrijdag

zaterdag

31

24

17

10

3

27

20

13

6

2019
zondag

25

18

11

4

28

21

14

7

4
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
23

Speelfabriek
Vlinders
Beestenboel Burgstraat
Beestenboel Kompas
Zeepaardjes
Sportmix
Pony juli
Circus
Vive les vacances!
Vissen
De ronde van Geel
Sport & Cook
Mountainbike-driedaagse (1-3 juli)
Karpervissen (4-5 juli)
Bengelbende

4
10
10
10
10
10
10
10
10
10
28
23

Speelfabriek (8-10 juli)
Safari
Piraten Burgstraat
Piraten Kompas
Jungle
Feel happy
Sportkriebels
Sportspetters
Robot
Fietsmix
Boerderij-en knutselkamp
Bengelbende (8-10 juli)

4
23

Speelfabriek
Bengelbende

PAGINA 2016
5
28
23

ACTIVITEIT
Speelfabriek
Boerderij-en knutselkamp
Bengelbende (8-10 juli)

22-26 juli 2019

PAGINA 2016

ACTIVITEIT

15-19 juli 2019

PAGINA 2016

ACTIVITEIT

8-12 juli 2019

PAGINA 2016

ACTIVITEIT

1-5 juli 2019

2015

2015

2015

2015

2014

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2013

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2010

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

Speelfabriek
Sportkamp
Boerderij-en knutselkamp
Cultuurkamp
Buitenschoolse kinderopvang Bengelbende

Legende

2007

2007

2007

2007

2006

2006

2006

2006

2005

2005

2005

2005

2004

2004

2004

2004

2003

2003

2003

2003

2002

2002

2002

2002

2001

2001

2001

2001

2000

2000

2000

2000

overzichten
zomerkampen 2019

5
23

Speelfabriek
Bengelbende

11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
20
23

Speelfabriek
Kampioentjes
Superhelden Burgstraat
Superhelden Kompas
Dolfijnen
Voetbal
Hockey
Atletiek
Zuidergek Zapkamp
Pony augustus
Squash
All American Sports
Spitten & sporten
Mountainbike-driedaagse (5-7 aug)
G-sportkamp
Bengelbende

6
25
23

Speelfabriek (12-14 aug)
Cultuurkamp
Bengelbende (12-14 aug)

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
20
25
23

Sprookjesbos
Cowboys en indianen Burgstraat
Cowboys en indianen Kompas
Sporthelden
Sportsnacks
Turnen
Balsporten mix
Let’s dance
WiWeTer
Racketsporten
Karpervissen
Cultuurkamp
Bengelbende

PAGINA 2016
28
25
23

ACTIVITEIT
Boerderijkamp
Cultuurkamp
Bengelbende (26-29 aug)

26-30 augustus 2019

PAGINA 2016

ACTIVITEIT

19-23 augustus 2019

PAGINA 2016

ACTIVITEIT

12-16 augustus 2019

PAGINA 2016
6

ACTIVITEIT

5-9 augustus 2019

PAGINA 2016

ACTIVITEIT

29 juli - 2 augustus 2019

2015

2015

2015

2015

2015

2014

2014

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2013

2013

2012

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008

2007

2007

2007

2007

2007

2006

2006

2006

2006

2006

2005

2005

2005

2005

2005

2004

2004

2004

2004

2004

2003

2003

2003

2003

2003

2002

2002

2002

2002

2002

2001

2001

2001

2001

2001

2000

2000

2000

2000

2000

TIENERS GEBOREN IN 2001-2006
KARPERVISSEN NACHT 22-23 AUGUSTUS
wat

Nachtsessie karpervissen. Met ervaren
begeleiders. Voor beginners en gevorderden.

waar

Dekshoevevijver

wanneer Nachtsessie van donderdag 18 u. tot vrijdag 13 u.
extra info Breng je eigen visgerief mee (stoel, schepnet,
werphengel met molen, beetmelder)
+ tent en slaapgerief.

Algemeen

BETALEN

REGISTREREN

werkdagen overschrijven naar het nummer BE49 0014

Surf naar www.geel.be/sportkampen, klik op ‘Inschrijven’

7011 0071 van het AGB Sport met als mededeling: naam

en maak voor elk kind een account aan. Sportkampen zijn

kamp en naam deelnemer. Je kunt ook komen betalen

soms al na enkele minuten volzet, daarom registreer je

tijdens de inschrijvingsuren in het zwembad. Als je inschrijft

best enkele dagen op voorhand.

in het zwembad, moet je daar meteen ook betalen.

Misschien schreef je het kind al in voor de Speelfabriek,
volgde het al zwemlessen of heeft het een meerbeurten-

MINDER BETALEN?

kaart voor het zwembad? Dan heeft je kind wellicht al een

• Check eens bij het ziekenfonds.

account. Klik in dat geval op Logingegevens vergeten als
je je login niet meer kent.
Als je meer dan één kind wil inschrijven, vul dan ook het

AANBOD SPORTVERENIGINGEN
CLUB

WAT

WIE

WANNEER

INFO EN INSCHRIJVEN

Geelse Kajakvaarders

kajak

2005-2012

1-5/7

www.geelsekajakvaarders.be

Geelse Korfbalclub

korfbal

2007-2012

8-12/7 9-13 u.

www.geelse.be

Make Your Move 					
Dance Company

dans

4-7 jaar

1-5/7

www.makeyourmovedancecompany.be

Make Your Move

workshop

12-30 jaar

1-5/7

www.makeyourmovedancecompany.be

Dance Company 					
Make Your Move

dans

8-15 jaar

5-9/8

www.makeyourmovedancecompany.be

Dance Company 					
Make Your Move

wedstrijdstage

8-11 jaar

Dance Company

disco kids				

Make Your Move

wedstrijdstage

Dance Company

disco teens				

TC sportec Geel

tennis

4-16 jaar

3-5/7 10-15 u.

TC sportec Geel

tennis

4-16 jaar

31/7-2/8 10-15 u. www.tc-sportec.be

12-30 jaar

19-23/8
26-30/8

www.makeyourmovedancecompany.be
www.makeyourmovedancecompany.be
www.tc-sportec.be

Als je online inschrijft, moet je het bedrag binnen vijf

formulier Gezinssamenstelling in. Je krijgt dan de volgende
werkdag van ons een wachtwoord en gebruikersnaam

Vaak betalen ze een deel van het inschrijvingsgeld terug.
• De sportkampen zijn ook fiscaal aftrekbaar,
je krijgt van ons begin 2020 een attest.
• Houders van een Geelse vrijetijdspas krijgen
50% korting.

waarmee je alle gezinsleden tegelijk kunt aanmelden. Het
grote voordeel is, dat je dan meerdere kinderen tegelijk

OPVANG

kunt inschrijven, je hoeft ze niet één voor één aan en weer

Voor en na elk kamp is er gratis opvang, behalve bij

af te melden.

Vissen, Sport & Cook, Karper, Robot, Spitten & Sporten en
mountainbike-driedaagse. ’s Ochtends is er opvang vanaf

INSCHRIJVEN

8 uur, ’s middags tot 13 uur, ’s avonds tot 17 uur. Bij het

Inschrijven kan vanaf 19 maart.

sportkamp G-Mix is er opvang vanaf 9 uur en tot 16 uur.

• Voor de kinderen met geboortejaar 2013-2014-2015
kun je inschrijven vanaf 18 uur.

MEEBRENGEN

• Voor de oudere kinderen kun je inschrijven vanaf 19 uur.

Breng iets lekkers mee voor tussendoor en (als je een

Als je online wil inschrijven, dan surf je naar www.geel.be/

heledagkamp volgt) eten en drinken voor ‘s middags.

sportkampen. Check zeker enkele dagen op voorhand of je

Als het erg warm is buiten, breng dan zonnecrème mee en

erin slaagt om het kind aan te melden.

draag kleren die je beschermen tegen de zon (hoedje!).

Op 19 maart kun je van 18 tot 20 uur ook inschrijven aan
de sportbalie op de eerste verdieping in het zwembad

ANNULEREN

(volg pijlen sportdienst).

• Als je annuleert binnen de termijn van 14 dagen na

Je kunt inschrijven tot en met de woensdag voor het kamp.

inschrijving, dan krijg je het inschrijvingsgeld helemaal
terug (min 2,50 euro administratiekosten).

AANBOD REGIO ZUIDERKEMPEN

TARIEVEN
Deelnemers van Geel:

dan krijg je de helft van het inschrijvingsgeld terug

• Een voormiddagkamp (5 halve dagen) kost 32,50 euro.

(min 2,50 euro administratiekosten). Als je minder dan

• Een heledagkamp (5 hele dagen) kost 65 euro.

14 dagen voor het sportkamp annuleert, dan krijg je

G-sportkampen zijn sportkampen met extra begeleiders,

• Het karperkamp (1 nachtsessie) kost 13 euro.

geen geld terug, ook al heb je nog niet zo lang daarvoor

voor kinderen en volwassenen met een beperking, fysiek of verstandelijk.

• De mountainbike-driedaagse (3 halve dagen) kost 20 euro.

ingeschreven.

SPORTKAMP 5-9 AUGUSTUS 2019

• G-Mix kost 40 euro voor vijf dagen, 8 euro voor één dag.

VANAF GEBOORTEJAAR 2011

waar

• Twee of meer dagen na elkaar ziek?

Deelnemers van buiten Geel:

Bezorg ons een doktersbriefje en een rekeningnummer

• Een voormiddagkamp (5 halve dagen) kost 38 euro.

(met naam, adres en rijksregisternummer van de

Maandag: basketbal en badminton / Dinsdag: zwemmen en katapultschieten / Woensdag: paardrijden.

• Een heledagkamp (5 hele dagen) kost 76 euro.

rekeninghouder), dan schrijven we het inschrijvingsgeld

Donderdag: kajak/ Vrijdag: tafeltennis. Met BBC Geel, ZGEEL, de Geelse Katapultclub, ’t Perdje,

• Het karperkamp (1 nachtsessie) kost 15,60 euro.

van de gemiste dagen over (min 2,50 euro

de Geelse Kajakvaarders, TTC Geel, Avalympics en Sportregio Zuiderkempen.

• De mountainbike-driedaagse (3 halve dagen) kost 20 euro.

administratiekosten). Je mag een doktersbriefje

Sporthal Sint-Maria Geel

• G-Mix kost 40 euro voor vijf dagen, 8 euro voor één dag.

binnenbrengen tot twee weken na het sportkamp.

G-MIX
wat

• Als je later dan 14 dagen na inschrijving annuleert,

wanneer 10-15 u.

Als je maar één dag ziek bent, dan krijg je geen

opvang

9-10 u. en 15-16 u. in Sint Maria Geel.

inschrijvingsgeld terug.

prijs

40 euro voor vijf dagen, 8 euro voor één dag. Inschrijven per dag is mogelijk.

20 Sportkampen
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Bengelbende
Buitenschoolse kinderopvang
voor kinderen geboren in 2016 t.e.m. 2007
Tijdens weekdagen in juli en augustus
Tijdens de zomervakantie vangen we kinderen op in één van de vier Bengelbendeopvanglocaties: Sint-Dimpna, Burgstraat, Winkelomheide en Larum. In de
verschillende locaties staat per twee weken steeds één bepaald thema centraal. Welk
thema wanneer aan bod komt, lees je in de nieuwsbrief.

De wereld rond
Naar Australië of Japan
Met de auto, step of tram
Over oceanen en meren
Of vertoeven we in hogere sferen?
Dierenplezier
Een varkensstaart krult gek

LOCATIES
• Axion 		

Stedelijke sporthal Axion, Zwaarvoerdersspoor 1 in Geel.

• Burgstraat

Basisschool De Burgstraat, Burgstraat 23 in Geel.

• Dekkers

Stal Dekkers, Ganzenstraat 29 in Geel.

Een giraf heeft een lange nek
Een teek in het bos
Alle dieren gaan los!

• Dekshoevevijver Recreatiedomein Dekshoevevijver, Fransebaan in Geel (“De Kasseman”).

Fantasie-rijk

			

Afspraak aan huisje viswachter.

• Doelen 		

Sporthal De Doelen, Schuttershof 2B in Geel.

• Fablab 		

Fablab Geel, Azaleastraat poort 4 in Geel.

• Kompas

Kleuterschool Kompas, ingang via parking stedelijk zwembad,Fehrenbachstraat 26A in Geel.

• Leunen

Sportterreinen De Leunen, Rauwelkoven 43 in Geel.

• Sint-Maria

Sporthal Sint-Maria Geel, ingang via parking stedelijk zwembad, Fehrenbachstraat 26A in Geel.

• top@punt

Sporthal basisschool top@punt, Vogelzang 81 in Geel.

• zwembad

Inkomhal stedelijk zwembad, Fehrenbachstraat 26A in Geel.

We springen op onze bezem
Op zoek naar een mysterieus wezen
In fantasie-rijk kan het allemaal
Deze week mag het speciaal!
Later word ik…?
Word jij tapdanser of zangeres
Ridder of prinses
Of kapitein van een grote boot
Één ding is zeker, later word jij groot!
Contactgegevens

Alles door elkaar

Dienst sport - Fehrenbachstraat 26a - 2440 Geel

De laatste week is alweer daar

Tel.: 014 56 67 00 - sport@geel.be - www.geel.be

We halen alles nog eens door elkaar

IBAN BE49 0014 7011 0071

Wat hebben we nog over?

BIC GEBABEBB

Eens zien wat ik tevoorschijn tover!

inschrijvingsuren kassa zwembad

22 Sportkampen

september-juni

juli-augustus

maandag

15.00-17.00 u.

09.30-11.30 u.

dinsdag

15.00-18.00 u.

09.30-11.30 u.

woensdag

gesloten

09.30-11.30 u.

donderdag

gesloten

09.30-11.30 u.

vrijdag

15.00-17.00 u.

09.30-11.30 u.
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Algemeen

De oudere kinderen kunnen inschrijven vanaf 18 mei.

De Bengelbende is een dienst voor buitenschoolse

is in de locatie van je keuze. Heb je problemen bij het

kinderopvang voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.

inschrijven, dan helpen we je graag verder.

Een vaste ploeg van gemotiveerde en enthousiaste

Het aantal opvangplaatsen is beperkt. Als alle plaatsen

begeleidsters, ondersteund door jobstudenten, staat

volzet zijn, komen kinderen op een wachtlijst terecht.

Cultuurkampen

Als je registratie goedgekeurd is, kun je inschrijven via
www.i-school.be/login. Je ziet dan onmiddellijk of er plaats

KLEUTERS/KINDEREN/TIENERS GEBOREN IN 2003 T.E.M. 2015
De dienst cultuur en cc de Werft organiseren in samenwerking met People On Stage
drie cultuurkampen in augustus. Iedereen is welkom! Wil je graag dansen, zingen of
acteren op het grote podium van cc de Werft in Geel? Ben je een echt podiumbeest
of wil je jouw podiumvrees net overwinnen? Dan zijn de cultuurkampen echt iets voor
jou! Net zoals vorig jaar bieden we kampen aan in drie periodes. Kijk goed wanneer
jouw leeftijdsgroep aan bod komt.

klaar om samen met de kinderen leuke dingen te
beleven.

TARIEVEN
Tijdens vakantiedagen gelden volgende tarieven:

De kinderen worden opgevangen in een huiselijke

• Opvang minder dan 3 uur: € 4,86

omgeving. Ze kiezen zelf met wie of wat ze spelen:

• Opvang tussen 3 en 6 uur: € 7,33

binnen of buiten, alleen of met vriendjes, met of

• Opvang langer dan 6 uur: € 12,80

zonder begeleiding, rustig of wat drukker, spontaan of

Wanneer

KINDEREN GEBOREN IN 2010 - 2011

voorbereid. Elke locatie heeft een leeftijdsgemengde

BETALEN

3 periodes:

MUSICALKIDS Periode 1-2-3

werking. Tijdens vakantiedagen wordt er steeds

De facturatie gebeurt maandelijks via e-mail.

1) 12 tot 16 augustus

wat

gespeeld in een thema. Dit verschilt per locatie, enkel

Je betaalt via domiciliëring of overschrijving

de laatste vakantieweek is overal hetzelfde.

en dit voor de vermelde datum.

- kleuters, podiumbeesten, musicalkids, juniorstars,

einde van het kamp brengen voor het publiek.

		 jongeren, jongeren +, G-musical en G-musical +

Onze musicaldocenten zullen je begeleiden in

- toonmoment op 16 aug om 17.30 u. en 18.30 u.

DOELGROEP

MINDER BETALEN

Kinderen tot en met geboortejaar 2011 krijgen voorrang

• Bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit

tijdens de zomerwerking. Oudere kinderen tot 12 jaar

hetzelfde gezin wordt een korting van 25% verleend

kunnen bij ons terecht als er nog plaats is.

op de totale ouderbijdrage.
• Gezinnen met een beperkt inkomen kunnen

KINDEREN MET SPECIFIEKE ZORGBEHOEFTEN

een sociaal tarief aanvragen. Maak hiervoor

De Bengelbende is een inclusieve kinderopvang waar

een afspraak met de coördinator.

kinderen met specifieke zorgbehoeften welkom zijn. Dit

de onderdelen zang, dans en theater zodat je op

2) 19 tot 23 augustus

het einde van de week helemaal thuis bent op

- kleuters, podiumbeesten, musicalkids, juniorstars,
		 jongeren, jongeren +
- toonmoment op 23 aug om 17.30 u. en 18.30 u.
3) 26 tot 30 augustus

De nadruk ligt op de musical die we op het

het podium.
waar

cc de Werft, Werft 32

wanneer 8.30 - 16.30 u.
opvang

8 - 8.30 u. en 16.30 - 17 u.

- podiumbeesten, musicalkids, juniorstars, jongeren,
		 jongeren +
- toonmoment op 30 aug om 17.30 u. en 18.30 u.

KINDEREN GEBOREN IN 2008 - 2009
JUNIORSTARS Periode 1-2-3

zijn kinderen die door medische en/of psychosociale

LOCATIES

problemen extra zorgen nodig hebben. Zo krijgen ze de

Deze zomervakantie wordt er gespeeld

KINDEREN GEBOREN IN 2013 t.e.m. 2015

activiteiten. Een echt musicalensemble... dat

kans om met leeftijdsgenootjes en vriendjes te spelen in

in onze vier locaties:

KLEUTERS Periode 1-2

is wat we van jullie maken. Met dit aanbod voor

een gewone opvangsituatie in Geel. We bekijken samen

• Sint-Dimpna, Laar 1-3

wat

Gedurende vijf halve dagen ontdekken onze

kinderen van 9 en 10 jaar maken we een over-

met de ouders hoe we een antwoord kunnen bieden aan

• Burgstraat 27

kleinste artiesten spelenderwijs de wereld van

brugging tussen de musicalkids en het jongeren-

de opvangvraag en in welke opvanglocatie dit het beste

• Kemeldijk 3

zang, theater en dans. We werken deze week

aanbod.

lukt. Geïnteresseerde ouders spreken dit verder af met de

• Larum 9

ook aan een dans die we als proloog van de

waar

musical opvoeren op het grote podium in

wanneer 8.30 - 16.30 u.

cc de Werft.

opvang

wat

deskundige inclusieve werking van de Bengelbende.

UREN
REGISTREREN

De Bengelbende is open van 6.30 tot 18.15 u.

waar

Voor de eigenlijke opvang start, moet er een administratief

Op 11 en 12 juli en op 15, 16 en 30 augustus

wanneer 8.30 - 11.30 u.

dossier opgemaakt worden en moet je kind geregistreerd

is de Bengelbende gesloten.

opvang

De nadruk ligt meer op workshops dan op

cc de Werft, Werft 32
8 - 8.30 u. en 16.30 - 17 u.

Stationsstraat 58
8 - 8.30 u. en 11.30 - 12 u.

zijn. Enkel kinderen die geregistreerd zijn, kunnen gebruik
maken van de Bengelbende. Hiervoor neem je best

KINDEREN GEBOREN IN 2012

contact op met de administratie via bengelbende@geel.be

PODIUMBEESTEN Periode 1-2-3

of op 014 56 73 45.

wat

De nadruk ligt op de activiteiten. Een hele week
speel je op en rond het podium en maken we

INSCHRIJVEN

een echte ster van jou. Geen lange repetities,

De inschrijvingen starten op 15 mei vanaf 7 u. voor

Contactgegevens

geen zware sessies, maar toch een leuke rol in

kinderen tot 8 jaar. Er wordt voorrang gegeven aan

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Bengelbende

de grote musical tijdens het toonmoment!

kinderen tot en met het tweede leerjaar en kinderen met

Burgstraat 25 - 2440 Geel - 014 56 73 45

waar

specifieke zorgbehoeften.

bengelbende@geel.be - www.geel.be/bengelbende

wanneer 8.30 - 16.30 u.
opvang

24 BENGELBENDE

cc de Werft, Werft 32
8 - 8.30 u. en 16.30 - 17 u.
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TIENERS GEBOREN IN 2006 - 2007
JONGEREN Periode 1-2-3
wat

Een goed gevuld programma met veel ruimte
voor creativiteit én uitgebreid blinken op het

KINDEREN GEBOREN IN 2007 t.e.m. 2013
MUSICAL Periode 1

podium waarbij deze groep jongeren de
individuele rollen van de zomermusical voor
hun rekening zullen nemen. Deze zomer zijn
jullie de grote sterren op het podium.

KINDEREN GEBOREN IN 2003 t.e.m. 2006
MUSICAL + Periode 1
Wat

Algemeen

Contactgegevens

INSCHRIJVEN

cultuur@geel.be - www.geel.be

Team cultuurbeleid - 014 56 63 92

Voor kinderen met een licht verstandelijke

Inschrijvingen starten op maandag 18 maart vanaf 18.30 u

of fysieke beperking. Het niveau en het tempo

via https://www.peopleonstage.be/workshops. Kijk online

People On Stage

wanneer 8.30 - 16.30 u.

tijdens de workshops wordt aangepast.

om hoe laat de inschrijving voor jouw van start gaat.

mailing@peopleonstage.be

opvang

Afhankelijk van de mogelijkheden sluiten we

waar

cc de Werft, Werft 32
8 - 8.30 u. en 16.30 - 17 u.

TIENERS GEBOREN IN 2004 - 2005

+32 468 34 59 24 - www.peopleonstage.be

zoveel mogelijk aan bij leeftijdsgenoten. En

TARIEVEN

tussendoor... is er tijd om samen te ontspannen.

• Kleuters: € 50 - Overige: € 90

JONGEREN + Periode 1-2-3

waar

Wat

Deze groep jongeren start op maandag met

wanneer 8.30 - 16.30 u.

BETALEN

een volledig leeg programma. Onder begeleiding

opvang

Betalen doe je via ons deelnemersplatform.

cc de Werft, Werft 32
8 - 8.30 u. en 16.30 - 17 u.

van een creatieve docent gaan we aan de slag

waar

om op vrijdag een volledig eigen product af te

TIENERS GEBOREN IN 2004 OF VROEGER

leveren. Of dit product op het podium of online

ANIMATOR

vertoont wordt, dat bepalen jullie volledig zelf

Periode 1-2-3

en is uiteraard afhankelijk van jullie eigen

Ben je 15 of ouder? Dan kun je ook meedraaien als

creativiteit en talenten. Ga jij de uitdaging aan?

animator, voor meer informatie kun je mailen naar

MINDER BETALEN

cc de Werft, Werft 32

mailing@peopleonstage.be.

• Vrijetijdspas: 50% korting (kortingscode minstens één

wanneer 8.30 - 16.30 u.
opvang

OPGELET: Nieuw sinds dit jaar!
Je plaats blijft slechts één uur
gereserveerd. Als je betaling niet in orde is,
vervalt automatisch je inschrijving.

dag vooraf aanvragen via mailing@peopleonstage.be)

8 - 8.30 u. en 16.30 - 17 u.

MEEBRENGEN
Eten breng je zelf mee.
Drank kun je aan democratische prijzen kopen.
26 CULTUURKAMPEN
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Boerderij- en knutselkampen
Kinderen geboren in 2009 t.e.m. 2012
Ben je een echte dierenliefhebber? Wil je wel eens meewerken op een echte boerderij
waar je de dieren mag eten geven, mee gaan wandelen en verzorgen? Wil je wel een
handje helpen bij het opruimen op de boerderij?
Vind je het ook zo leuk om creatief bezig te zijn? Om van allerhande materialen de
meest coole dieren te knutselen? Dan moet jij zeker meedoen aan dit kamp, dat
georganiseerd wordt in samenwerking met Kinderboerderij de Heihoeve.
De alpaca’s, geitjes, kleine paarden, konijntjes en ezels kijken alvast uit naar jouw
lieve verzorging op de kinderboerderij!

Algemeen
REGISTREREN
Surf naar www.geel.be/boerderijkampen, klik op
‘Inschrijven’ en maak voor elk kind een account aan.
Boerderijkampen zijn soms al na enkele minuten volzet,
daarom registreer je best enkele dagen op voorhand.
Als je je kind al ooit voor een sportkamp, de speelfabriek
of zwemlessen inschreef, heb je wellicht al een account en
kun je die gebruiken om in te loggen.
Als je meer dan één kind wil inschrijven, vul dan ook het
formulier Gezinssamenstelling in. Je krijgt dan de volgende
werkdag van ons een wachtwoord en gebruikersnaam
waarmee je alle gezinsleden tegelijk kunt aanmelden. Het
grote voordeel is, dat je dan meerdere kinderen tegelijk
kunt inschrijven, je hoeft ze niet één voor één aan en weer
af te melden.

INSCHRIJVEN
Kinderen geboren in 2009 t.e.m. 2012.
Wanneer
3 periodes:
1) 8 tot 12 juli
2) 22 tot 26 juli
3) 26 tot 30 augustus
Wat
In de voormiddag verzorg je samen de dieren, ga je
ermee wandelen maar moet je ook wel eens helpen om

Vanaf 19 maart 2019, 10 u.

TARIEVEN
• € 84,70

MINDER BETALEN
• Vrijetijdspas: € 42,35

BETALEN
Nadat je hebt ingeschreven, ontvang je een betalingsuitnodiging waarmee je je inschrijving definitief kunt maken.

LOCATIE
Alle activiteiten vinden plaats op kinderboerderij de
Heihoeve, Kleinemeerdijk 21 in Geel.

OPVANG
• Aanmelden tussen 8 en 9 u.
• Ophalen tussen 16 en 17 u.

MEEBRENGEN
Eten en drinken neem je zelf mee. Je kunt ook drinken
kopen aan democratische prijzen.

ANNULEREN
• Als je annuleert binnen de termijn van 14 dagen na
inschrijving, dan krijg je het inschrijvingsgeld helemaal
terug (min 2,50 euro administratiekosten).
• Als je later dan 14 dagen na inschrijving annuleert,
dan krijg je de helft van het inschrijvingsgeld terug
(min 2,50 euro administratiekosten).
• Als je minder dan 14 dagen voor het kamp annuleert,
dan krijg je geen geld terug, ook al heb je nog niet zo
lang daarvoor ingeschreven.
• Twee of meer dagen ziek?
Bezorg ons een doktersbriefje en een rekeningnummer
(met naam, adres en rijksregisternummer van de
rekeninghouder), dan schrijven we het inschrijvingsgeld
van de gemiste dagen over (min 2,50 euro administratiekosten). Je mag een doktersbriefje binnenbrengen tot
twee weken na het kamp. Als je maar één dag ziek bent,
dan krijg je geen inschrijvingsgeld terug.

de stallen proper te houden. Tussendoor speel je een leuk
ontspanningsspel. Zo doen we een zoektocht doorheen
de boerderij. Herken jij het dier op de foto? Bij goed weer
palmen we de wei in en spelen we leuke waterspelletjes.
Contactgegevens
In de namiddag is er tijd om te knutselen, maar ook dan

Team cultuurbeleid

zijn de dieren niet ver weg. We knutselen in het thema van

014 56 63 92

de boerderij en als afsluiter van de dag mag je de geitjes

cultuur@geel.be

nog even gaan knuffelen. Je knutselwerkjes krijg je mee

www.geel.be

naar huis. Zo heb je op het einde van de week thuis je
eigen miniboerderij!

28 Boerderij- en knutselkampen
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• OP ONTDEKKING IN JE EIGEN STAD
De dienst toerisme en stadsanimatie neemt je mee op
ontdekking in je eigen stad. Onder begeleiding van een
stadsgids leer je meer over typisch Geelse plekjes met een
zuiders tintje, terwijl je met je team probeert als eerste alle
foto’s te vinden.

• WAT DOET MIJN
SURINAAMSE VRIEND?
Wil je je laten onderdompelen in de Surinaamse cultuur?
We starten in de bibliotheek met een volksverhaaltje
uit Suriname. Nadien ontdekken we hoe onze
leeftijdsgenootjes hun vakantiedagen doorbrengen.
Welke spelletjes spelen zij? Wat eten zij? Om af te sluiten
knutselen we een Surinaams muziekinstrumentje waarmee
we ook écht muziek zullen maken. De grootste kids
knutselen een heuse Surinaamse vlieger die we bij mooi
weer oplaten in de speeltuin.
• CAKE, PIZZA OF QUICHE UIT EEN MOK
Iedereen lust wel een lekker gebakje of een pizza. Maar
wanneer we deze zelf maken, smaakt het eens zo lekker.
Heb je zin om samen met je vriendjes een mokcake,
mokpizza of een mokquiche te bakken? Deze namiddag
kun je je bakkunsten laten zien. Nog niet genoeg
geproefd? Dan spelen we allerhande spelletjes over
smaken en proeven in het Gasthuismuseum.
• OP WERELDREIS MET DE SPEELFABRIEK
Je sluit aan bij speelpleinwerking de speelfabriek. We
reizen samen de wereld rond en spelen verschillende
spelletjes in landen zoals Mexico, IJsland, Amerika,…
Ben jij een echte wereldburger? Dan kan jouw team

Zuidergek Zap-kamp
KINDEREN GEBOREN IN 2009 t.e.m. 2012
5-9 AUGUSTUS 2019
Ben je nieuwsgierig aangelegd? Heb je interesse in andere culturen? Zap je graag
van de ene activiteit naar de andere? Dan is dit het ideale kamp voor jou! De
vrijetijdsdiensten van Geel slaan de handen in elkaar voor een kamp met daarin een
mix van activiteiten, met een zuidergek sausje overgoten.
In de voormiddag vliegen we erin met elke dag een andere sportactiviteit zoals
balsporten, slagsporten, sport en spel buiten, omnisport tornooi en vrijdag zwemmen.
In de namiddag gaan we op uitstap en proberen we verschillende activiteiten uit:

30 Zuidergek Zap-kamp

misschien wel winnen!
• HET VERHAAL VAN DE AARDE
Deze muzikale workshop neemt je mee op een reis
doorheen het land van de dino’s en de evolutie van de
mens. Met trommels, kleine percussie-instrumenten en tal
van andere instrumenten leren jullie op een speelse manier
over de kwetsbaarheid van het ecosysteem.
• DJEMBÉ WORKSHOP

Algemeen

Laat je meeslepen door de beats van Afrikaanse

waar

start en einde telkens in sporthal De Doelen

percussie en maak kennis met de muziek uit West-Afrika.

wanneer

9 - 16 u.

Vertrekkende van de basisklanken leer je stap voor stap

opvang

8 - 9 u. en 16 - 17 u.

de djembé bespelen met als eindresultaat een mooie

prijs

€ 65. Met vrijetijdspas betaal je € 32,50

percussie van djembéklanken.

inschrijven zie sportkampen algemeen p. 21
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VRIJDAG

19 JULI

2019

vanaf 14 u.

GRATIS
OPENLUCHT
CONCERTEN
KINDERDISCO
GHOST ROCKERS
LEUKE KINDERANIMATIE

lzomert.bimeatie
www.geereism
e & stadsan
Info: dienst to
geel.be
014 56 63 80 - toerisme@

