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SPEELSTRAAT
Steeds meer auto’s op de baan. Het maakt op straat 
spelen bijna onmogelijk. Maar in de zomervakantie kan het 
wel! Tover jouw straat om tot een speelstraat. De straat 
wordt een week afgesloten en wordt het speelterrein voor 
kinderen. De straat blijft toegankelijk voor de bewoners, 
maar tussen 10.00 en 18.00 uur krijgen de kinderen 
voorrang van rechts, links, onder en boven!

Wil jij een speelstraat op poten zetten? Breng enkele 
buren van de speelstraat samen en doe je aanvraag vóór 
1 juni 2018. Het reglement vind je op www.kapellen.be/
speelstraat. Het aanvraagformulier kan je terugvinden op 
het e-loket van dezelfde website.

Meer info: jeugd@kapellen.be of 03 660 67 50.

Inleiding

Hallo!

Hier is jouw jeugdbrochure weer! En dus kan de 

zomer niet lang meer op zich laten wachten. 

De speelpleinen, sportkampen, buitenspeeldag, 

het trottinettenfeest tijdens Kapellen Kermis, 

Notchez,… en 1001 zomeractiviteiten: je leest 

er alles over op de volgende 30 pagina’s! Wij 

kijken er alvast naar uit om je te ontmoeten 

deze zomer. Tot binnenkort!

Spelletjes!
Naast de alsmaar uitdijende collectie gezelschapsspelletjes, kan je sinds kort bij de bib ook 
Clics bouwpakketten lenen. Met dit toffe constructiemateriaal kan je alles bouwen, dus laat  
je fantasie gerust op hol slaan! Uitleen is gratis voor leden van de bib en je mag het pakket  
2 weken lenen.   
En je hoeft je in de vakantie nooit meer te vervelen, want ook bij de jeugd- en cultuurdienst 
kan je gratis spelen ontlenen. Kijk op www.kapellen.be/huur-speelkoffer wat je allemaal kan 
lenen en hoe je dit aanvraagt. Je betaalt enkel een waarborg, die je nadien terugkrijgt als je 
alles weer netjes aflevert.
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Gezocht: vrijwilligers 
zomerschool Nederlands
maandag 16 juli t.e.m. vrijdag 20 juli
maandag 23 juli t.e.m. vrijdag 27 juli
maandag 13 augustus t.e.m. vrijdag 17 augustus
maandag 20 augustus t.e.m. vrijdag 24 augustus  
8.30 – 16.30 uur

LEEFTIJD: vanaf 18 jaar
VERGOEDING: € 30 per dag of onkostenvergoeding

Voor de tweede keer organiseert de gemeente Kapellen een zomerschool Nederlands voor anderstalige lagereschoolkinderen. 
De kinderen krijgen spelenderwijs Nederlandse les in de voormiddag. In de namiddag worden de lessen afgewisseld met 
sportactiviteiten, creatieve workshops en uitstappen. Daarnaast sluiten ze enkele halve dagen aan bij de speelpleinen van 
Kapellen.  

Voor het geven van de Nederlandse lessen en het begeleiden van de kinderen tijdens de verschillende activiteiten 
zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. 

Ga je de uitdaging aan om één, twee, drie of vier weken te werken met een 7 à 8-tal kinderen? Dan is de zomerschool zeker 
iets voor jou! Ervaring met de doelgroep (anderstalige kinderen van 6 tot 12 jaar) is een pluspunt, maar zeker niet noodzakelijk. 
Iedereen mag meewerken aan de zomerschool Nederlands. Je wordt begeleid en ondersteund aan de hand van vormingen, 
vergaderingen en evaluatiemomenten. Je komt terecht in een team van enthousiaste vrijwilligers en staat er zeker niet alleen 
voor!

Begint het bij jou al te kriebelen om een klasje te begeleiden? Of wil je liever nog wat meer informatie?  
Neem dan contact op met onze diversiteitsmedewerker Laura Kerstens via laura.kerstens@kapellen.be of 03 660 67 48.
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Buitenspeeldag
woensdag 18 april | 13.30 – 16.00 uur

Ahoy piraten! ’t Is weer tijd om uit je kot te komen, want 
de Buitenspeeldag komt eraan! Op woensdag 18 april 
zenden Ketnet, Nickelodeon en VTMKZoom niets uit. En 
nog beter: leerkrachten geven die dag geen huiswerk … 
Het ideale moment om mee te komen ravotten op onze 
buitenspeeldag. Wij staan klaar aan de speeltuin in het 
gemeentepark met een heleboel piratenavonturen!

LEEFTIJD: 6 tot 12 jaar
PRIJS: gratis
AFSPRAAK: gemeentepark
INFO: www.kapellen.be   

Lokale helden op Caféest
vrijdag 27 april | vanaf 19.00 uur

We zetten onze lokale helden weer in de spotlights. Tijdens 
Caféest speelt Kapels talent de pannen van de daken van 
verschillende cafés. Thuisblijven? Nee hoor, kom mee 
caféesten! Meer info over het programma vind je in de loop 
van april op www.cckapellen.be.

LEEFTIJD: alle leeftijden
PRIJS: gratis
AFSPRAAK: verschillende Kapelse cafés   
INFO: www.cckapellen.be

2018
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Fortengordel
zondag 20 mei | 10.00 - 18.00 uur

Tijdens de Fortengordel maak je kennis met de forten in 
en rond Antwerpen. In 2017 ontdekten maar liefst 12.000 
bezoekers de forten. Ook dit jaar krijg je de kans om de 
forten te bezoeken: in 2018 vieren we de tiende editie van 
de Fortengordel, 100 jaar na WOI. 

LEEFTIJD: alle leeftijden
PRIJS: gratis
AFSPRAAK: Fort van Ertbrand en Loopgravenpad  
INFO: www.fortengordel.be

Verrassende  
zomer met Vlieg
van maandag 2 juli t.e.m. vrijdag 31 augustus

Tijdens de zomervakantie zoemt Vlieg weer rond in de bib. 
Na de geurenspeurtocht van vorig jaar, gaan we dit keer 
met hem op de tast … Spannend! Voel jij wat ik voel? 
Vlieg heeft weer een verrassende en toffe activiteit voor je 
in gedachten. En natuurlijk een leuke prijs achteraf. Hou de 
website en Facebookpagina van de bib in de gaten, want 
daarop zal Vlieg de plannen verder onthullen. 

LEEFTIJD: kinderen tot 12 jaar
PRIJS: gratis
AFSPRAAK: doorlopend  
in juli en augustus
INSCHRIJVEN: niet nodig,  
kom gewoon naar de bib  
als je zin hebt 

zomer 2018 - 5



Pulptuur
zondag 1 juli | 13.00 – 23.00 uur 

De zomer op gang trappen doen we met het gezellige 
familiefestival Pulptuur. Ontdek  geweldige artiesten, lokaal 
en minder lokaal, bekend en minder bekend. Geniet van 
parkanimatie, lekkere hapjes en zomerse drankjes in het 
gezelschap van een heleboel fijne mensen.

Dit jaar maken naast een hoop lokaal talent, o.a. Radio 
Guga, SONS, Gestapo Knallmuzik, Nele Needs a Holiday  
en Johnny Trash het mooie weer. Onze DJ helden DJ Team 
Gomoris hebben de eer om het festival in stijl af te sluiten. 
Meezingen, dansen en amuseren? Het zal wel zijn!

Het volledige programma vind je in mei op  
www.pulptuur.be. 

LEEFTIJD: alle leeftijden
PRIJS: gratis
AFSPRAAK: gemeentepark
INFO: www.pulptuur.be 
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Funatletiek i.s.m. AC KAPE
maandag 2 juli t.e.m. vrijdag 6 juli

Nafi Thiam is een wereldster in de atletiek. Wil jij in haar 
voetsporen treden? Tijdens deze 5 dagen kan je dankzij 
atletiekclub KAPE met verschillende disciplines van de 
atletieksport kennismaken: lopen, ver- en hoogspringen, 
hockeybalwerpen, … 
Tussendoor staan er ook andere leuke spelen en sporten 
op het programma.

LEEFTIJD: 8 tot 15 jaar (2003 – 2010)
PRIJS: € 75 (Kapellenaren)
AFSPRAAK: aan de kleedkamers van de atletiekpiste 
in het gemeentepark, van 9.00 tot 16.00 uur, met een 
uur voor- en naopvang (bij harde regen worden de 
activiteiten aangepast en kunnen we terecht in een 
sporthal)
INSCHRIJVEN: via webwinkel

Turn en spel voor kleuters
maandag 2 juli t.e.m. vrijdag 6 juli

Klauteren, springen, vangen, balanceren, trekken, lopen, 
kruipen, … Bij ons leer je het allemaal al spelend. Met een 
springkasteel, maar ook met andere spelletjes.  
Bij goed weer spelen we lekker buiten!

LEEFTIJD: 4 tot 7 jaar (2011 – 2014)
PRIJS: € 75 (Kapellenaren)
AFSPRAAK: sporthal centrum, C. Pallemansstraat 84
van 9.00 tot 16.00 uur, met een uur voor- en 
naopvang
MEEBRENGEN: zwemgerief op woensdag of 
donderdag, de allerjongsten nemen best ook 
reservekledij mee
INSCHRIJVEN: via webwinkel
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Zomervakantie 
buitenschoolse kinderopvang
maandag 2 juli t.e.m. vrijdag  
24 augustus | 7.30 – 18.00 uur 

Zoek je een leuke opvang voor je kindje tijdens de 
zomervakantie? Dan is onze buitenschoolse kinderopvang 
zeker iets voor jou! Een team van enthousiaste begeleiders 
vangt je kinderen op met een gevarieerd aanbod aan 
activiteiten. Wij kijken er alvast naar uit!

LEEFTIJD: 2 tot 7 jaar (2011 – 2016)
PRIJS: € 6,25/halve dag - € 12,50/hele dag
LOCATIES: BKO Park of BKO Zilverenhoek   
MEEBRENGEN: 10-uurtje en lunchpakket
EXTRA: het 4-uurtje is inbegrepen in de prijs
COLLECTIEVE SLUITINGSWEKEN:  
23 t.e.m. 27 juli en 27 t.e.m. 31 augustus 
GSM: BKO Park: 0494 80 63 22 –  
BKO Zilverenhoek: 0494 80 63 23
INSCHRIJVEN: via webwinkel

Speelpleinen zomer
dinsdag 3 juli t.e.m. vrijdag 24 augustus |  
9.30 – 16.00 uur

Speelpleinen in de zomer? Dat is een programma vol zalige 
activiteiten, duizenden zottigheden, tonnen uitleefmomenten 
en uiteraard een fantastische monitorenploeg!
We gaan van start om 9.30 uur en eindigen om 16.00 uur. 
Vooropvang kan vanaf 7.30 uur en na-opvang tot 17.30 uur.

Er zijn 3 leeftijdsgroepen: 
6 tot 7-jarigen (2012 - 2011)
8 tot 10-jarigen (2010 - 2008)
11 tot 15-jarigen (2007 - 2003)
Let op, in de zomervakantie zijn er geen speelpleinen op:  
- woensdag 11 juli  
- woensdag 15 augustus

LEEFTIJD: 6 tot 15 jaar
PRIJS: € 6
AFSPRAAK: Atheneum, Streepstraat (te voet / fietsers) 
/ Kapelsestraat (auto) bij de poort ter hoogte van 
huisnummer 33   
MEEBRENGEN: lunchpakket, zwemgerief op woensdag
EXTRA: drankje voor ’s middags en 4-uurtje zijn inbegrepen 
in de prijs, je kan maximum 6 weken inschrijven
GSM MONITOREN: 0479 92 34 75
INSCHRIJVEN: via webwinkel 8 - www.kapellen.be



BLOTEVOETENPAD
doorlopend 

Stap, wandel, klim en laat houtsnippers, kiezeltjes en dennenappels tussen je tenen 
kriebelen. En kijk hoever je kunt springen op blote voeten. Vergelijk je sprong met die van 
kleine en grote dieren uit binnen- en buitenland. 
Post je leukste foto op het blotevoetenpad op Instagram met de hashtags #blotevoetenpad 
of #uitinkapellen en wie weet sta jij wel in onze volgende jeugdbrochure of infoblad!
Het blotevoetenpad ligt aan het speelbos Lievensbos, Oude Heidestraat (nabij het
standbeeldje van stripfiguur Plunk!) en is permanent en gratis toegankelijk.

LEEFTIJD: alle leeftijden
PRIJS: gratis
INFO: www.kapellen.be, 03 660 66 01

SPOORFIETSEN
doorlopend tot en met 5 november 

Ooit al gefietst óp een spoorlijn? Nee? Voor alles een eerste keer: trap met een 
speciale kar naar Brasschaat en terug, 10 kilometer. Het militaire spoor voert 
je langs bunkers, door een natuurdomein en over de Antitankgracht. Na een 
uur arriveer je in Kamp Noord. Blaas uit op een terras of ravot in de speeltuin. 
Batterijen opgeladen? Smeer dan je kuiten in voor de terugtocht. De fietskarren 
zijn groot. Er is ruimte voor twee trappers en drie passagiers óf voor vier 
trappers en acht passagiers. Onderweg open en sluit je zelf de slagbomen.

INFO EN RESERVEREN: www.spoorfietsen.be
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Glowgolfen + ski- 
of snowboardles
Rucphen, Nederland
donderdag 5 juli | 8.15 – 17.15 uur

Twee plezante activiteiten op het menu:
Glowgolfen: dat is minigolf met heel wat speciallekes.  
En ook in het donker … Wie wint deze wedstrijd?
Ski- of snowboardles: leer skiën of snowboarden van echte 
professionals. Kiezen tussen skiën en snowboarden kan bij 
de inschrijving. Zij leren je alle tips and tricks om tijdens je 
volgende skivakantie te schitteren op de latten.

LEEFTIJD: 12 tot 16 jaar
PRIJS: € 22
AFSPRAAK: Irishof, Kapelsestraat 37 (parking)
MEEBRENGEN: lunchpakket en drankje(s), 4-uurtje
INSCHRIJVEN: via webwinkel
Opgelet, stuur na je inschrijving een reistoelating 
voor minderjarigen naar jeugd@kapellen.be.
Meer info bij praktische zaken op pagina 30.

Noten in het park – Engie Parkies
donderdagavonden van 5 juli t.e.m. 16 augustus

Iedere donderdagavond tijdens de zomervakantie  
is het groot feest: dan is er in het park een concert  
(en kinderanimatie). Je bent welkom vanaf 19.30 uur,  
het concert start telkens om 20.15 uur. Het programma 
wordt in de loop van juni bekendgemaakt.

LEEFTIJD: alle leeftijden
PRIJS: gratis
AFSPRAAK: gemeentepark
INFO: www.cckapellen.be
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Funatletiek i.s.m. KAPE 
maandag 9 juli t.e.m. vrijdag 13 juli

Ook deze week kan je dankzij atletiekclub KAPE met 
verschillende disciplines van de atletieksport kennismaken: 
lopen, ver- en hoogspringen, hockeywerpen, …
Tussendoor staan er ook andere leuke spelen en sporten 
op het programma. 

LEEFTIJD: 8 tot 15 jaar (2003 – 2010)
PRIJS: € 75 (Kapellenaren)
AFSPRAAK: aan de kleedkamers van de atletiekpiste 
in het gemeentepark, van 9.00 tot 16.00 uur, met een 
uur voor- en naopvang (bij harde regen worden de 
activiteiten aangepast en kunnen we terecht in de 
sporthal)
INSCHRIJVEN: via webwinkel 

KIDS4FUN
maandag 9 juli t.e.m. vrijdag 13 juli

Dit is een week speciaal aangepast aan de jongste 
peuters en daarom enkel in de voormiddag. Je leert 
verschillende hindernissen overwinnen en je verbetert je 
balvaardigheid en oog-handcoördinatie met verschillende 
behendigheidsspelen. Ook nu voorzien we op een 
voormiddag een springkasteel, waar naar hartenlust op 
gesprongen kan worden. Bij goed weer spelen we buiten! 

LEEFTIJD: 3 tot 5 jaar (1.1.2013 – 10.07.2015)
PRIJS: € 37,50 (Kapellenaren)
AFSPRAAK: sporthal centrum, C. Pallemansstraat 84 
van 9.00 tot 12.00 uur
MEEBRENGEN: de allerjongsten nemen best 
reservekledij mee
EXTRA: kinderen moeten 3 jaar zijn bij aanvang  
van het kamp
INSCHRIJVEN: via webwinkel
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Sport en natuurexploratie
maandag 9 juli t.e.m. vrijdag 13 juli

Deze week doe je een combinatie van sport- en natuuractiviteiten. 
Op maandag- en woensdagnamiddag maak je een leuke uitstap naar 
een natuurgebied in de buurt. Op dinsdag ga je met de natuurgidsen 
naar De Vroente aan de Kalmthoutse heide. Op vrijdagnamiddag spelen we een spel waarbij je 
verschillende leuke sport- en natuuropdrachten kan doen. Na inschrijving krijg je alle praktische info over dit kamp.

LEEFTIJD: 6 tot 11 jaar (2007 – 2012)
PRIJS: € 75 (Kapellenaren)
AFSPRAAK: sporthal centrum, C. Pallemansstraat 84 van 9.00 tot 16.00 uur, met een uur voor- en naopvang
MEEBRENGEN: stevige stapschoenen voor in de natuur en zwemgerief op donderdag 
INSCHRIJVEN: via webwinkel

Plopsaland De Panne
dinsdag 10 juli | 7.45 – 18.00 uur

Moeten we nog meer zeggen? Op pad naar Plopsaland De Panne. 
Maar liefst 53 attracties staan op jou te wachten. Keihard losgaan,  
het wordt te gek!

LEEFTIJD: 6 tot 12 jaar
PRIJS: € 20
AFSPRAAK: Irishof, Kapelsestraat 37 (parking)   
MEEBRENGEN: lunchpakket en drankje(s), 4-uurtje
INSCHRIJVEN: via webwinkel
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The Outsider Club – Adventures
Oudenaarde  
donderdag 12 juli |  7.45 – 18.15 uur

Avonturiers, zet je schrap! The Outsider Club heeft weer een 
heerlijk programma voor ons klaarstaan:
• overwin the Blue Diamond, een stervormige 

klimconstructie met verschillende hindernissen
• werk samen tijdens natte en droge teambuilders
• als je niet bang bent in het donker, vind dan je weg in de 

speleobox
• probeer je voeten droog te houden in het moerasparcours
• ontdek verschillende soorten prikkels van verschillende 

ondergronden op het blotevoetenpad 

LEEFTIJD: 12 tot 16 jaar
PRIJS: € 24
AFSPRAAK: Irishof, Kapelsestraat 37 (parking)
MEEBRENGEN: lunchpakket en drankje(s),
reservekledij, aangepaste kledij bij regenweer  
en een zak om nat gerief in te doen
INSCHRIJVEN: via webwinkel

Sport en circus
maandag 16 juli t.e.m. vrijdag 20 juli

De circuslesgevers van Ell Circo D’ell Fuego maken er een 
topweek van. Ze leren je jongleren, lopen op een ton of 
bal, koorddansen of fietsen op een éénwieler. Maak kennis 
met piramides, trampolines, het waveboard en de diabolo. 
Vrijdagnamiddag om 15.30 uur is er een toonmoment 
voorzien voor ouders en kennissen. 

LEEFTIJD: 6 tot 12 jaar (2006 – 2012)
PRIJS: € 75 (Kapellenaren)
AFSPRAAK: sporthal centrum, C. Pallemansstraat 84 van 
9.00 tot 16.00 uur, met een uur voor- en naopvang
MEEBRENGEN: zwemgerief op woensdag
INSCHRIJVEN: via webwinkel
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Comics Station Antwerpen
dinsdag 17 juli  | 9.00 – 16.30 uur

Comics Station Antwerp is een indoor pretpark rond 
populaire Belgische stripfiguren. Suske en Wiske, Jommeke, 
De Kiekeboes, De Smurfen, Lucky Luke en Urbanus 
heten je hier welkom! Met meer dan 60 activiteiten op 4 
verdiepingen en op een oppervlakte van meer dan 6000 
m², valt er heel wat te beleven.
Bovendien vind je er de hoogste indoor glijbaan ter wereld, 
van maar liefst 22,5 m hoog! 

LEEFTIJD: 6 tot 12 jaar
PRIJS: € 16
AFSPRAAK: loket station Kapellen   
MEEBRENGEN: lunchpakket en drankje(s), 4-uurtje 
INSCHRIJVEN: via webwinkel  

Springkasteel in het zwembad
woensdag 18 juli en 22 augustus

Op woensdagen 18 juli en 22 augustus is er telkens van 
14.00 tot 17.00 uur extra waterplezier voor jong en oud 
in het zwembad. Op deze data voorzien wij een groot 
waterspringkasteel. De allerkleinsten kunnen zich uitleven 
in het kleine bad met gieters, emmertjes en bekertjes.

Een goede afwisseling in de grote vakantie en een lekkere, 
frisse afkoeling voor iedereen.

LEEFTIJD: alle leeftijden
PRIJS: inkomprijs zwembad
AFSPRAAK: zwembad, C. Pallemansstraat  
INSCHRIJVEN: niet nodig
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Duinrell
Wassenaar, Nederland
donderdag 19 juli  | 7.30 – 18.30 uur

Helemaal uit je dak gaan in Duinrell, meer moet dat niet 
zijn! Op en top plezier in Waterspin, Splash en Falcon 
moeten schuingedrukt.. Een dagje Duinrell is helemaal 
compleet met een duik in het tropische Tikibad: het grootste 
glijbanenparadijs van de Benelux.

LEEFTIJD: 12 tot 16 jaar
PRIJS: € 24
AFSPRAAK: Irishof, Kapelsestraat 37 (parking)
MEEBRENGEN: lunchpakket en drankje(s),   
zwemgerief
INSCHRIJVEN: via webwinkel 
Opgelet, stuur na je inschrijving een reistoelating 
voor minderjarigen naar jeugd@kapellen.be.
Meer info bij praktische zaken op pagina 30. 

Danskamp
maandag 23 juli t.e.m. vrijdag 27 juli

Hebben jullie ook de kriebels om te dansen? Dan is deze 
dansstage zeker iets voor jou!
We dansen op hippe muziek: van jazzdans tot stoere 
hiphop. Een niet te missen dansstage voor jongens en 
meisjes van 8 tot 14 jaar.

LEEFTIJD: 8 tot 14 jaar (2004 – 2010)
PRIJS: € 75 (Kapellenaren)
AFSPRAAK: sporthal centrum, C. Pallemansstraat 84 
van 9.00 tot 16.00 uur, met een uur voor- en 
naopvang
INSCHRIJVEN: via webwinkel
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Frans en omnisport
maandag 23 juli t.e.m. vrijdag 27 juli

Bonjour! Ben jij een sportieveling die ook graag een nieuwe 
taal leert? Dan wordt dit kamp voor jou een topweek! 
Spel- en sportactiviteiten en Franse les wisselen elkaar 
af. Met een speelse, leuke en creatieve aanpak leer je 
communiceren in het Frans. We spelen met taal om zo je 
spreekdurf en je taalvaardigheid te stimuleren. Deze zomer 
is het ons alvast om één ding te doen: la fête!

Je wordt begeleid door een dynamisch en enthousiast taal- en 
sportteam. Zij zorgen ervoor dat je een leerrijke en sportieve 
vakantieweek beleeft met boeiende activiteiten. We sluiten 
de week af met ‘la fête de l’été’! Je gebruikt dan je kennis van 
het Frans om o.a. je ouders te animeren, zodat ze kunnen 
proeven en genieten van de Franse sfeer. La fête, c’est cool!

LEEFTIJD: 6 tot 12 jaar (2006 – 2012)
PRIJS: € 75 (Kapellenaren)
AFSPRAAK: sporthal Putte, Ertbrandstraat 
van 9.00 tot 16.00 uur, met een uur voor- en 
naopvang
INSCHRIJVEN: via webwinkel

Kleuterkriebels
maandag 23 juli t.e.m. vrijdag 27 juli

Naast sport komen op deze vijfdaagse voor kleuters ook 
creatieve activiteiten aan bod. Ze kunnen knutselen of 
bewegen op muziek. Ook is er een voorleeshoekje. Bij 
goed weer wordt er buiten gespeeld. Op woensdag en 
donderdag staat er een springkasteel!

LEEFTIJD: 4 tot 5 jaar (2013 – 2014)
PRIJS:€ 75 (Kapellenaren)
AFSPRAAK: sporthal Hoogboom, Kazerneweg
van 9.00 tot 16.00 uur, met een uur voor- en 
naopvang
MEEBRENGEN: de allerjongsten nemen best 
reservekledij mee en een schortje om te knutselen
INSCHRIJVEN: via webwinkel  
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Koken met Rita
dinsdag 24 juli  
10.00 – 12.00 uur (6 – 9 jaar)
14.00 – 16.00 uur (10 – 15 jaar)

We maken echte Minion-cupcakes! In de voormiddag 
mogen de kleinsten versieren en lekker smullen. In de 
namiddag trekken de grootsten hun schort aan.

LEEFTIJD: 6 tot 15 jaar
PRIJS: € 5
AFSPRAAK: de keuken op de speelplaats van het 
Atheneum, Streepstraat / Kapelsestraat
MEEBRENGEN: een schort
INSCHRIJVEN: via webwinkel  

Afvaart op de Lesse
Gare de Gendron-Celles, Houyet
donderdag 26 juli  | 7.15 – 18.15 uur

Klaar voor een kajaktocht van 12 km? Je komt twee 
watervallen tegen die je met je kajak moet bedwingen. 
Stijve armspieren verzekerd, maar het is de moeite waard!

LEEFTIJD: 12 tot 16 jaar
PRIJS: € 22
AFSPRAAK: Irishof, Kapelsestraat 37 (parking)
MEEBRENGEN: lunchpakket en drankje(s), 
zwemgerief, reservekledij, aangepaste kledij bij 
regenweer en een zak om nat gerief in te doen
INSCHRIJVEN: via webwinkel
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Kapellen Kermis
zaterdag 28 juli t.e.m. dinsdag 31 juli

Kapellen Kermis vind je de laatste vier dagen van juli op het 
Marktplein. De attracties zijn op zaterdag al open vanaf de 
namiddag. Op maandagavond kan je traditioneel om 22.00 
uur aan de ateltiekpiste in het park naar het vuurwerk 
kijken en op dinsdagnamiddag is er voor de koers ook weer 
het trottinettenfeest voor kinderen t.e.m. 12 jaar!

LEEFTIJD: alle leeftijden
AFSPRAAK: Marktplein
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Sport en fairplay 
i.s.m. SPORTA 
maandag 30 juli t.e.m. vrijdag 3 augustus

Respect voor elkaar, samen sporten en spelen, elkaar 
aanmoedigen en eerlijk zijn tegenover elkaar. Dit zijn de 
waarden die deze week aan bod zullen komen. Bij goed 
weer sporten we in het park.

LEEFTIJD: 6 tot 12 jaar (2006 – 2012)
PRIJS: € 75 (Kapellenaren)
AFSPRAAK: sporthal centrum, C. Pallemansstraat 84
van 9.00 tot 16.00 uur, met een uur voor- en 
naopvang  
MEEBRENGEN: zwemgerief op donderdag
INSCHRIJVEN: via webwinkel

Molenheide
Houthalen-Helchteren  
dinsdag 31 juli  | 8.15 – 17.15 uur

6 tot 10-jarigen kunnen zich in Molenheide helemaal uitleven 
in de speeltuin en het zwemparadijs. Ben je tussen 11 en 15 
jaar? Dan gaan we minigolven in de Vergeten mijn, één van 
de mooiste en leukste minigolfbanen ooit gemaakt! Na het 
minigolven duiken we met z’n allen in het zwemparadijs.

LEEFTIJD: 6 tot 15 jaar
PRIJS: € 20
AFSPRAAK: Irishof, Kapelsestraat 37 (parking) 
MEEBRENGEN: lunchpakket en drankje(s), 4-uurtje, 
zwemgerief en € 2 voor locker
EXTRA: kinderen moeten minimaal een zwembrevet 
van 25 meter hebben
INSCHRIJVEN: via webwinkel 
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Airzone XL
Kontich 
donderdag 2 augustus   | 8.00 – 17.15 uur

Een hindernissenparcours en spectaculaire luchtkussens, 
dat is Airzone XL. In verschillende teams strijden jullie door 
avontuurlijke opdrachten voor de ultieme overwinning. Sta 
jij in de finale?

LEEFTIJD: 12 tot 16 jaar
PRIJS: € 24
AFSPRAAK: Irishof, Kapelsestraat 37 (parking) 
MEEBRENGEN: lunchpakket en drankje(s), 4-uurtje, 
sportieve kledij en schoenen (met gladde zool)
INSCHRIJVEN: via webwinkel

Omnisport met 
verdedigingssporten
maandag 6 augustus t.e.m. vrijdag 10 augustus

Deze week staan er naast omnisport ook enkele 
verdedigingssporten op het programma. In de namiddag 
maak je kennis met onder andere worstelen, karate en 
schermen. Bij goed weer oefenen we in het park. 

LEEFTIJD: 6 tot 12 jaar (2006 – 2012)
PRIJS: € 75 (Kapellenaren)
AFSPRAAK: sporthal centrum, C. Pallemansstraat 84
van 9.00 tot 16.00 uur, met een uur voor- en 
naopvang
MEEBRENGEN: zwemgerief op donderdag
INSCHRIJVEN: via webwinkel
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Knutselen met Rita
dinsdag 7 augustus 
10.00 – 12.00 uur (6 – 9 jaar)
14.00 – 16.00 uur (10 – 15 jaar)

Rita heeft een heleboel klei in voorraad. Tijd om daar wat 
leuks mee te doen! We maken monsters van klei. Geen 
schrik, ze bijten niet … Tenminste als je ze geen tandjes 
geeft. 

LEEFTIJD: 6 tot 15 jaar
PRIJS: € 5
AFSPRAAK: de keuken op de speelplaats van het 
Atheneum, Streepstraat / Kapelsestraat 
MEEBRENGEN: een schort
INSCHRIJVEN: via webwinkel   

Paintball
Kessel 
donderdag 9 augustus  | 7.30 – 17.00 uur

You think you’ve played paintball? Think again! Met 
originele terreinen, allerlei verschillende games en 
ongezien materiaal speel je een geweldig potje paintball. 
Spelen in en rond een échte lijnbus, rondkruipen in 
loopgraven, je verschuilen in bunkers, een hinderlaag 
leggen achter de struiken en nog veel meer. Let the games 
begin!

LEEFTIJD: 12 tot 16 jaar
PRIJS: € 22
AFSPRAAK: Irishof, Kapelsestraat 37 (parking) 
MEEBRENGEN: lunchpakket en drankje(s), 4-uurtje, 
kleren die vuil mogen worden
INSCHRIJVEN: via webwinkel

Paiting is  
my hobby
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Diergaarde Blijdorp
Rotterdam, Nederland  
dinsdag 14 augustus  | 8.15 – 17.15 uur

Een zoo die 12 keer genomineerd is voor de Diamond 
themepark awards is een bezoekje waard. Kom met ons mee 
en ontdek dieren van over de hele wereld, loop op de bodem 
van de oceaan en geniet van de vele speeltuinen.  Het kan 
allemaal in Diergaarde Blijdorp!

LEEFTIJD: 6 tot 14 jaar
PRIJS: € 15
AFSPRAAK: Irishof, Kapelsestraat 37 (parking)   
MEEBRENGEN: lunchpakket en drankje(s), 4-uurtje
INSCHRIJVEN: via webwinkel
Opgelet, stuur na je inschrijving een reistoelating  
voor minderjarigen naar jeugd@kapellen.be.
Meer info bij praktische zaken op pagina 30.

Efteling
Kaatsheuvel, Nederland 
donderdag 16 augustus  | 8.30 – 18.15 uur

Ready? Set. Go! 37,5 meter recht naar beneden in vrije val! 
Stap aan boord van de Baron 1898, de nieuwste dive coaster 
en dé rit die je niet mag missen! Zet je wereld op z’n kop in 
de Python, een stalen achtbaan met dubbele looping. Krijg 
de waanzinnigste thrill in de Bob: 60km/u naar beneden, 
slingerend door scherpe bochtjes! Of durf je misschien de 
behekste Villa Volta te betreden?

LEEFTIJD: 12 tot 16 jaar
PRIJS: € 22
AFSPRAAK: Irishof, Kapelsestraat 37 (parking)
MEEBRENGEN: lunchpakket en drankje(s), 4-uurtje
INSCHRIJVEN: via webwinkel. Opgelet, stuur na je 
inschrijving een reistoelating voor minderjarigen  
naar jeugd@kapellen.be.
Meer info bij praktische zaken op pagina 30.
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Challengesporten
maandag 20 augustus t.e.m. vrijdag 24 augustus

Maak elke dag kennis met een niet-alledaagse sport, zoals 
tafeltennis, hockey, schermen, karate, boogschieten en 
baseball. Op dinsdag en donderdag kom je met de fiets 
naar het sportcentrum.

LEEFTIJD: 12 tot 16 jaar (2002 – 2006)
PRIJS: € 37,50 (Kapellenaren)
AFSPRAAK: sporthal centrum, C. Pallemansstraat 84 
van 13.00 tot 16.00 uur
INSCHRIJVEN: via webwinkel

Sport en kunst
maandag 20 augustus t.e.m. vrijdag 24 augustus

Sporten en kleien: je krijgt iedere dag 1,5 uur kleiles, 
tijdens de andere uren is sport voorzien. Op het einde van 
de week mag je je zelfgemaakte werkjes mee naar huis 
nemen. Op woensdag beklimmen we een springkasteel in 
het zwembad!

LEEFTIJD: 6 tot 11 jaar (2007 – 2012)
PRIJS: € 75 (Kapellenaren)
AFSPRAAK: sporthal centrum, C. Pallemansstraat 84
van 9.00 tot 16.00 uur, met een uur voor- en 
naopvang
MEEBRENGEN: oude schort/oud hemd voor 
het kleien, schoenen die vuil mogen worden en 
zwemgerief op woensdag
INSCHRIJVEN: via webwinkel
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Toverland
Sevenum, Nederland
dinsdag 21 augustus | 8.00 – 17.30 uur

Ontdek de vier magische gebieden in Toverland met maar 
liefst 30 attracties en shows. Trotseer het woeste water 
van de Djengu River of waag jezelf aan de gigantische klim 
van de Towers of Adventure. Iedereen kan zich helemaal
uitleven. Dat belooft een dag vol pret te worden!  

LEEFTIJD: 6 tot 14 jaar
PRIJS: € 20
AFSPRAAK: Irishof, Kapelsestraat 37 (parking)   
MEEBRENGEN: lunchpakket en drankje(s), 4-uurtje, 
INSCHRIJVEN: via webwinkel
Opgelet, stuur na je inschrijving een reistoelating 
voor minderjarigen naar jeugd@kapellen.be.
Meer info bij praktische zaken op pagina 30.

Hockey en omnisport
maandag 27 augustus t.e.m. vrijdag 31 augustus

De Belgische hockeyploeg zorgt nog altijd voor fantastische 
prestaties en is van wereldniveau. Je leert spelenderwijs 
de regels van indoorhockey. In de voormiddag en een deel 
van de namiddag komen andere sporten aan bod. Bij goed 
weer gaan we ’s morgens naar het park.

LEEFTIJD: 8 tot 14 jaar (2004 – 2010)
PRIJS: € 75 (Kapellenaren)
AFSPRAAK: sporthal centrum, C. Pallemansstraat 84
van 9.00 tot 16.00 uur met een uur voor- en 
naopvang
INSCHRIJVEN: via webwinkel
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Sport- en kleuterkriebels
maandag 27 augustus t.e.m. vrijdag 31 augustus

Naast sport komen op deze kleutervierdaagse ook 
creatieve activiteiten aan bod. Er is een knutsel- en een 
voorleeshoekje. Muziek laat de kleuters bewegen. Bij goed 
weer gaan we naar een voetbalveldje. Op woensdag en 
donderdag kan je je uitleven op een springkasteel.

LEEFTIJD: 4 tot 7 jaar (2011 – 2014)
PRIJS: € 75 (Kapellenaren)
AFSPRAAK: sporthal Hoogboom, Kazerneweg
van 9.00 tot 16.00 uur met een uur voor- en 
naopvang
MEEBRENGEN: de allerjongsten brengen 
reservekledij mee en een schortje om te knutselen
INSCHRIJVEN: via webwinkel

Feest op het plein
zaterdag 1 september | 13.00 – 18.00 uur

Feest op het plein: da’s heel veel dans op een groot 
danspodium, opzwepende muziek, kinderanimatie,  
lekkere hapjes en drankjes. Nog even genieten van de 
laatste dagen zomervakantie om daarna opgeladen aan 
het nieuwe schooljaar te beginnen!
Meer info vind je vanaf de zomer op www.cckapellen.be. 

LEEFTIJD: alle leeftijden
PRIJS: gratis
AFSPRAAK: Dorpsplein

Robert Biesemans

Robert Biesemans

Robert Biesemans
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Notchez
zaterdag 8 september | 13.00 – 2.00 uur

Nog één keer alles geven met dit Notchez-team! Jawel, 
nog één keer … Deze ploeg houdt het na deze editie voor 
bekeken. Daarom halen ze alles uit de kast om er weer een 
topper van te maken. Smeer je dansbenen maar al goed in, 

want het zal nodig zijn! 

Zin om een kraampje uit te baten of een handje te helpen?
Contacteer de organisatie via info@notchez.be.

Meer info over het programma vind je later dit jaar op de 
website van Notchez.

LEEFTIJD: alle leeftijden
PRIJS: gratis
AFSPRAAK: festivalweide, Kapelsestraat 280   
INFO: www.notchez.be, www.zwartepaula.be 

Nadia Denys

Nicole Verstrepen

Nadia Denys
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Gezocht: vrijwilligers 
Speelbabbel
De Speelbabbel is een initiatief van de buitenschoolse 
kinderopvang ’t Egeltje. Wekelijks verwelkomen twee 
vrijwilligers gedurende twee uurtjes mama’s, papa’s of 
andere familieleden om er te komen spelen met hun 
kinderen, kleinkinderen, neefjes of nichtjes … 

De Speelbabbel in de BKO aan de Antwerpsesteenweg is 
een succes en dus komen er nog twee bij! Half april gaat 
De Speelbabbel in de BKO van Hoogboom van start en in 
september is het de beurt aan Putte. 

Vrijwilliger, iets voor jou?

Als vrijwilliger bij de Speelbabbel ontvang je op dinsdag en/
of woensdag van 9.30 tot 11.30 uur kinderen van 0 tot 3 
jaar en hun (groot)ouder(s). Jij zorgt voor een kopje koffie 
en een koekje voor de aanwezigen. Je kan iedere week een 
halve dag komen helpen of slechts 1 of 2 keer per maand. 
Voor de nieuwe Speelbabbels in Hoogboom (vanaf 17 
april) en Putte (vanaf september) zoeken we nog enkele 
vrijwilligers. Iets voor jou? Meer info via 
speelbabbel@kapellen.be of 03 660 67 43.

Luistervinken
Ben je tussen 4 en 9 jaar oud en hou je van verhalen?  
Kom dan op woensdagnamiddag luistervinken in de bib!  
De voorlezers van de bib zorgen iedere week in een knus 
hoekje voor een spetterend en spannend voorleeshalfuurtje.

Luistervinken kunnen zich inschrijven in de bib  
of via bibliotheek@kapellen.be.

LEEFTIJD: tussen 4 en 9 jaar
PRIJS: gratis
AFSPRAAK: hoofdbib, Dorpsplein 15, iedere 
woensdag van 14.30 tot 15.00 uur   
INSCHRIJVEN: niet nodig. 
Op de hoogte blijven?  
Schrijf dan aan de balie in op de mailinglijst 
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Roefeldag
zaterdag 22 september | 9.30 – 17.30 uur

We gaan weer roefelen! Op zaterdag 22 september 
zetten verschillende Kapelse handelaars en verenigingen 
de deuren open voor roefelende kinderen. Ontdek de 
grotemensenwereld achter de schermen.

Meer info volgt later in de brochure die we verdelen op het 
einde van de zomervakantie.

LEEFTIJD: 6 tot 14 jaar
PRIJS: gratis
AFSPRAAK: Dorpsplein
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INSCHRIJVEN VOOR SPORTKAMPEN, SPEELPLEINEN EN ACTIVITEITEN  
Via webwinkel op www.kapellen.be (tenzij anders vermeld)

Inschrijven voor activiteiten van de sportdienst (sportkampen) en 
van de jeugd- en cultuurdienst (speelpleinen en jeugdactiviteiten) 
kan vanaf maandag 16 april om 18.00 uur.

Inschrijven doe je via de webwinkel op www.kapellen.be. Klik op de 
startpagina op de blauwe knop webwinkel en volg de instructies. Kijk 
zeker de gegevens van je kind goed na en voeg telefoonnummers en 
mailadressen toe.

Inschrijven kan ook aan de balies van de sportdienst en de jeugd- en 
cultuurdienst vanaf dinsdag 17 april, maar dit biedt geen garantie 
dat er nog beschikbare plaatsen zijn.

Wie recht heeft op een 
verhoogde tegemoetkoming, 
krijgt 50% korting. Je schrijft 
dan ook in via de webwinkel, 
maar brengt nog wel een 
bewijs binnen bij de jeugd- of 
sportdienst (binnen de 14 
dagen na inschrijving). Je 
mag dit ook mailen naar de 
betrokken dienst.

Voor de sportkampen en speelpleinen verdelen we de kinderen 
volgens leeftijd in groepen. 

Door in te schrijven verklaar je als ouder dat je akkoord bent dat 
er foto’s van je kinderen mogen worden gebruikt voor promotie in 
folders en andere promotiekanalen. Als je hiertegen bezwaar hebt, 
meld je dit schriftelijk aan de organiserende dienst.

Voor activiteiten in het buitenland hebben minderjarigen 
toestemming nodig. Vraag na inschrijving voor een buitenlandse 
activiteit een reistoelating voor minderjarigen aan op het e-loket. 
Je ontvangt de reistoelating via mail en bezorgt deze aan  
jeugd@kapellen.be ten laatste 14 dagen na inschrijving.

Door in te schrijven voor de speelpleinen ga je akkoord met het 
speelpleinreglement (zie www.kapellen.be).

Kinderen moeten in de loop van 2018 de vereiste minimumleeftijd 
bereiken om deel te nemen aan een sportkamp, speelpleinen of 
jeugdactiviteit.

Prijzen sportkampen
Voor een week van 5 volledige dagen betaal je als Kapellenaar € 75 
en als niet-Kapellenaar € 100. Een tweede (en volgende) kind van 
eenzelfde gezin dat tegelijkertijd ingeschreven wordt voor eenzelfde 
sportkamp van een volledige week betaalt € 20 minder.

Verzekering
Deelnemende kinderen zijn automatisch verzekerd.

Een ongeval meld je dezelfde dag aan de begeleiders van de 
activiteit. 

Annulatie
Kan je niet naar een activiteit komen, verwittig dan de jeugd- of 
sportdienst. Dan kunnen we kinderen op de reservelijst blij maken 
met een plekje.
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Drie afwezigheden zonder verwittiging kan leiden tot het schrappen 
van alle activiteiten.

Neem je niet deel aan een activiteit, dan houden we de betaalde som 
in voor administratie- en verzekeringskosten.

Het inschrijvingsgeld betalen we alleen terug als je ons verwittigt en 
een doktersattest bezorgt. Bij sportkampen gaat het om een attest 
voor minimaal drie dagen bij een vier- of vijfdagenweek.

Een activiteit kan worden geannuleerd bij te weinig inschrijvingen of 
overmacht. In dit geval betalen we het inschrijvingsgeld altijd terug.

Annuleren voor speelpleinen en jeugdactiviteiten doe je via:  
0479 92 34 75.

Vooraf kan je altijd mailen naar jeugd@kapellen.be. 

Fiscale attesten en aanvragen tussenkomst
Fiscale attesten in het kader van kinderopvang tijdens de 
schoolvakanties – tot en met 11 jaar – bezorgen we via mail in het 
voorjaar 2019.

Formulieren voor tussenkomst van het ziekenfonds, NMBS, ... vind 
je terug via de webwinkel onder historiek en overzicht categorie mijn 
activiteiten.

Individuele (medische) fiche 
Je vult als ouder een individuele (medische) fiche in voor elk kind 
indien dit nodig is. Klik in de webwinkel bij mijn profiel op gezinsleden 
en vervolgens op het potloodje achter de naam van het kind. Het is 

enkel nodig indien je het volgende wil melden:

•  medische gegevens

• medicatie

• alleen naar huis (indien niet werd aangeduid dat kinderen alleen 
naar huis mogen, laten we ze niet vertrekken). 

Je kan deze gegevens altijd zelf aanpassen. Als je niets hoeft te 
melden, moet je niets invullen.

Toegankelijkheid
Alle activiteiten in deze jeugdbrochure zijn laagdrempelige 
initiatieven, toegankelijk voor iedereen, waar alle kinderen zich thuis 
voelen en met open armen ontvangen worden. 

Ook kinderen met licht mentale en/of fysieke handicap kunnen 
terecht op onze activiteiten zolang geen individuele/medische één-
op-één begeleiding nodig is.

Bij vragen neem je contact op met de betrokken dienst.
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contact & openingsuren
 

Bibliotheek, Dorpsplein 15
bibliotheek@kapellen.be – 03 660 66 90
maandag-dinsdag-woensdag: 13.00 - 20.00 uur
donderdag-vrijdag-zaterdag: 9.00 - 13.00 uur

Buitenschoolse Kinderopvang, Antwerpsesteenweg 130
bko@kapellen.be – 03 660 66 67 43
maandag: 9.00 - 19.00 uur / dinsdag-vrijdag: 9.00 - 12.30 uur
Op afspraak: woensdag-donderdag: 13.30 - 17.00 uur

Evenementen & Toerisme, Antwerpsesteenweg 130
evenementen@kapellen.be – 03 660 66 01
maandag: 9.00 - 19.00 uur / dinsdag-vrijdag: 9.00 - 12.30 uur
Op afspraak: woensdag-donderdag: 13.30 - 17.00 uur

Jeugd & Cultuur, Dorpsstraat 45
jeugd@kapellen.be – 03 660 67 50 
maandag: 9.00 - 19.00 uur / dinsdag-vrijdag: 9.00 - 12.30 uur
Op afspraak: woensdag-donderdag: 13.30 - 17.00 uur

Sport – C. Pallemansstraat 84
sport@kapellen.be – 03 660 67 60
Openingsuren kassa
maandag en donderdag: 15.30 - 20.00 uur / woensdag: 13.00 - 
16.00 uur
zaterdag: 8.30 - 12.00 uur V.
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