vakantie
food

Start to Swim

Pimp je lunchbox!

Kleuterkamp Kaatje viert Pasen

Foodtruckfestival
Noord-Limburgse
Sportkicks

Super Jump

Tenniskamp

Farmfun

Kidsfunkamp

Likeland

Sport en spel

Snackbattle

Cinemaatjes

pdf
deze r?
je
k
Bekij compute
op je p de app .
Klik o r te weten
ee
om m

menu

Vakantieaanbod Pasen 2022

menu

De paasvakantie zal een vakantie zijn van spelen met limieten,
activiteiten doen in kleinere bubbels, maar vooral een vakantie
van grenzeloos plezier!

Bereikbaar zijn
We vragen om tijdens de activiteit/het kamp altijd bereikbaar te
zijn om, indien je kind ziek wordt, hem/haar op te komen halen.

Om ervoor te zorgen dat het vakantieaanbod veilig verloopt, zijn
er enkele voorzorgmaatregelen waar iedereen zich aan dient te
houden. Het stadsbestuur rekent hiervoor de eerlijkheid van de
ouders. Het is in ieders belang om de richtlijnen strikt te volgen.

Brengen en halen
Bij het brengen en het afhalen moet er respect zijn voor de
fysieke afstand van 1,5m. Kinderen worden afgezet en opgehaald buiten aan de locatie en worden verder begeleid door een
monitor.

Zieke kinderen blijven thuis
Wie ziektesymptomen heeft (geen COVID) kan niet deelnemen.
Je kan pas deelnemen als je 3 dagen symptoomvrij bent. Wie
besmet is met COVID-19 of onder 1 dak woont met een besmet
persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine-of isolatieperiode. Behoort een deelnemer tot een risicogroep?
Dan mag die meedoen aan de activiteit of het kamp als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes
onder controle door medicatie) of mits toestemming van de
huisarts.

food

Ouders maken geen deel uit van de bubbel. Social distancing
en mondmaskers zijn verplicht indien de fysieke afstand niet
gegarandeerd kan worden.
Extra hygiënische maatregelen
We voorzien extra hygiënemaatregelen en materiaal waaronder
zeep, reinigingsproducten, handgel, papieren doekjes…
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04/04 t.e.m. 15/04:
Start to Swim
Leer in 10 lessen 25 meter zwemmen!

04/04 t.e.m. 08/04:
Kleuterkamp Kaatje viert Pasen

Het is Pasen, maar de paashaas heeft de
eieren verstopt! Knutsel net zoals Kaatje
een mandje en ga op zoek naar de verborgen
eieren. Schrijf je snel in voor dit leuke
paasavontuur.

Waar? LAGO Pelt Dommelslag te Pelt
Hoe laat? 08.30 - 09.30 u
Wie? Vanaf 5 jaar (mits watervrij zijn)
Slagen tijdens de testdag op zaterdag 26/03
tussen 14.00 u en 15.30 u
Kostprijs? 175 euro per deelnemer
Meer info: www.hamont-achel.be
sport@hamont-achel.be of 011 51 05 36

Waar? Sporthal de Posthoorn te Hamont
Verzamelplaats: Parking achterzijde
Posthoorn - Kleuterstraat/Stationsstraat, te Hamont
Hoe laat? 09.00 - 12.00 u
Vooropvang: Uitzonderlijk is er de mogelijkheid om
de kinderen reeds vanaf 08.00 u te laten instromen.
We willen wel vragen, om hier enkel gebruik van te
maken, indien dit echt nodig is.
Wie? Geboortejaar 2018 - 2017 - 2016
Kostprijs? 35 euro per deelnemer
Wat meenemen? Drinken, versnapering en sportschoeisel
Meer info: www.hamont-achel.be
sport@hamont-achel.be of 011 51 05 36

menu
04/04:
Snackbattle

Waar? Michielshof (keuken) te Achel
Hoe laat? 09.00 - 16.30 u
Wie? Geboortejaar 2009 - 2008 - 2007
Kostprijs? 30 euro per deelnemer
Wat meenemen? Drinken, een keukenschort,
mondmasker en kledij die vuil mag worden
Meer info: www.hamont-achel.be
sport@hamont-achel.be of 011 51 05 36

05/04
Foodtruckfestival

Waar? Michielshof (keuken) te Achel
Hoe laat? 09.00 - 15.30 u
Wie? Geboortejaar 2013 - 2012 - 2011 - 2010
Kostprijs? 30 euro per deelnemer
Wat meenemen? Drinken, een keukenschort,
mondmasker en kledij die vuil mag worden
Meer info: www.hamont-achel.be
sport@hamont-achel.be of 011 51 05 36

Word jij de Snackmaster van Hamont-Achel?
Ga eerst mee op ontdekkingstocht in een
bekend Hamont-Achels snackbedrijf. Daarna
ga je aan de slag in de keuken en maak je
eigen Hamont-Achelse snack.
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Streetfood is hip! Geen haute cuisine waar je
met je pink omhoog moet eten, maar gewoon
lekker met je handen eten. Finger food is het
lekkerste uit een kraampje. Daarom maken we
onze eigen foodtruck, om op het einde van de
dag ons eigen streetfoodfestival te hebben.
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06/04
Super Jump
De ninja track, the big air, half pipe, … als je
van jumpen houdt, doet dit bij jou zeker een
belletje rinkelen.
Tijdens deze voormiddag kan je je energie kwijt
in de meer dan 13 jumpzones van dit trampolinepark.
Vertreklocatie: Marktplein (09.00 u) of
Michielsplein (09.15 u)
Terugkomst: Michielsplein (12.45 u) of
Marktplein (13.00 u)

07/04
Noord-Limburgse Sportkicks

Hoe laat? 09.00 - 13.00 u
Wie? Vanaf geboortejaar 2012 en ouder
Kostprijs? 20 euro per deelnemer
Wat meenemen? Eigen drinkfles met water, eventueel
een versnapering en een mondmasker
Meer info: www.hamont-achel.be
sport@hamont-achel.be of 011 51 05 36
VRIJWILLIGERS: voor deze activiteit zijn wij op zoek
naar (groot)ouders met eigen vervoer mee willen rijden
van en naar Geel.

Vertreklocatie: Marktplein (09.00 u) of
Michielsplein (09.15 u)
De sportkicks is een spel-instuif waar jongeren Terugkomst: Michielsplein (15.30 u) of Marktplein (15.45 u)
kennis kunnen maken met een waaier aan
Wie? Vanaf 6 jaar (geboortejaar 2015)
sportactiviteiten. Het aanbod omvat meer
Kostprijs? 10 euro per deelnemer (incl. vervoer en
dan 30 verschillende sportstanden.
begeleiding tijdens de middagpauze)
Waar? In en rond de gemeentelijke sporthal Wat meenemen? Lunchpakket, voldoende drinken,
te Eksel
versnapering, regenjas (bij slecht weer) en een mondmasker
Hoe laat? 10.00 - 15.00 u
Meer info: www.hamont-achel.be
sport@hamont-achel.be of 011 51 05 36

menu
08/04
Likeland

Likeland is een tijdelijke pop-up, een
interactief walhalla voor elke social media
junkie. Stap binnen in een over-the-top en
hysterisch gestyleerde omgeving, waarvan
je gelukshormoon door het dak schiet en
de confetti uit je oren spuit. Geen enkele
flitser zal jou op een slecht moment
betrappen. Leer dansen als een echte
superster. Samen met een professionele
danseres gaan jullie een super strakke
TikTok video opnemen.
Trek je meest sportieve, fotogenieke outfit
aan, neem je camera of GSM mee en reis
af naar een land vol uiteenlopende decors.
Laat je creativiteit los op alles wat je ziet!

Hoe laat? 09.15 - 15.30 u
Vertreklocatie: Marktplein (09.00 u) of
Michielsplein (09.15 u)
Terugkomst: Michielsplein (15.15 u) of Marktplein
(15.30 u)
Wie? Vanaf geboortejaar 2014
Kostprijs? 40 euro per deelnemer (incl. toegang,
dansworkshop en busvervoer)
Wat meenemen? Eigen GSM of camera is toegestaan
maar is geen must, lunchpakket, voldoende drinken,
versnapering en een mondmasker
Meer info: www.hamont-achel.be
sport@hamont-achel.be of 011 51 05 36
ZEKER NIET VERGETEN: Kids-ID, ouderlijke toestemming
(gratis aanvragen bij de dienst burgerzaken), Europese
ziekteverzekeringskaart (gratis aanvragen bij je ziekenfonds)
VRIJWILLIGERS: voor deze activiteit zijn wij op zoek naar
(groot)ouders die gratis mee willen gaan en de begeleiding
van een groepje op zich willen nemen.
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11/04
Farm Fun

Waar? Farm Fun Bocholt, Jennenstraat 28 te Bocholt
Hoe laat? 13.30 u - 16.30 u
Wie? Geboortejaar 2015 - 2014 - 2013 - 2012
Kostprijs? 15 euro per deelnemer
Wat meenemen? Kledij die vuil mag worden en een
mondmasker
Meer info: www.hamont-achel.be
sport@hamont-achel.be of 011 51 05 36

12/04
Pimp je lunchbox

Waar? Joy te Achel
Hoe laat? 09.00 u - 12.00 u
Wie? Vanaf geboortejaar 2015
Kostprijs? 20 euro per deelnemer
Wat meenemen? Drinken, versnapering en mondmasker
Meer info: www.hamont-achel.be
sport@hamont-achel.be of 011 51 05 36

Heb je zin in een namiddag fun op de
boerderij? Ravotten in de stroberg met
doolhof, koeien voeren, konijntjes knuffelen, de melkrobot bekijken, meerijden met
de quad, gocarts rijden, spelletjes spelen
in de wei, huifkarritje ... Dan is deze
uitstap zeker iets voor jou!

Ontwerp zelf je eigen lunchbox! Zo heb je
je eigen unieke exemplaar waardoor het
tijdens de middagpauze altijd een beetje
feest is als je brooddoos opendoet.
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Organisatie door derden
06/04
Cinemaatjes: Boss Baby - Family business

Tim en zijn Boss Baby-broertje Ted zijn volwassen geworden en zijn elkaar uit het oog
verloren. Tim is nu een getrouwde huisvader
en woont samen met zijn vrouw Carol en zijn
slimme 7-jarige dochter Tabitha en baby
Tina in een buitenwijk. Ted is de CEO van
een hedgefonds. Maar een nieuwe Boss
Baby met een vooruitstrevende aanpak staat
op het punt hen weer bij elkaar te brengen.

11/04 t.e.m. 15/04
HTC tenniskamp

Organisatie door Hamont Tennis Club.
Meer info en inschrijven via
Dirk.creemers@pandora.be
(inschrijven kan t.e.m. maandag 4 april)

Waar? Cinema Walburg te Hamont
Hoe laat? 14.00 u
Wie? Iedereen
Kostprijs? 5 euro per persoon
of 3 euro voor leden Gezinsbond
Vooraf inschrijven is niet
mogelijk, enkel aan de kassa
Meer info?
gezinsbondhamont@gmail.com

Waar? HTC, stadspark Hamont
Hoe laat? 10.00 - 17.00 u
Wie? Vanaf 4 jaar (bij een tweede deelname aan een
activiteit, ongeacht welk jaar, dient men lid te worden
van Hamont Tennisclub)
Kostprijs? 95 euro (incl. middageten)
Wat meenemen? Sportieve kledij aandoen, tennisracket
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Organisatie door derden
11/04 t.e.m. 15/04
ATC tenniskamp

Het ATC tenniskamp is een combinatie van
sport en spel.
Aanmelden: per mail via trainersatc@gmail.com
(tot uiterlijk 3 april 2022, daarna is vanwege
organisatorische redenen aanmelden niet
meer mogelijk)
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Waar? Buitenpleinen ATC, de Koekoek te Achel
Hoe laat? Groep 1: 09.00 - 12.00 u (ma-di-woe)
09.00 - 17.00 u (do-vrij)
Groep 2: 13.00 - 16.00 u (ma-di-woe)
09.00 - 17.00 u (do-vrij)
Wie? Groep 1: kinderen van 4 - 10 jaar
Groep 2: jeugd van 10 - 16 jaar
Kostprijs? 80 euro (inclusief lunch op donderdag en vrijdag)
Voor de kinderen, verzekerd bij de CM, zij ontvangen een
teruggaaf door de CM van 25 euro per deelnemer, meer info
in de bevestigingsmail.
Wat meenemen? Schoenen met een platte zool
(liefst tennisschoenen) en sportieve kleding. Alle verdere
informatie wordt per mail verstuurd na aanmelding in de
week voor aanvang van het kamp.
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11/04 en 12/04
Kidsfunkamp

Waar? Sporthal de Koekoek te Achel
Hoe laat? 09.00 u - 12.00 u en 13.00 u - 16.00 u
(opvang voorzien vanaf 08.00 u en mogelijkheid tot
blijven eten ‘s middags.)
Wie? Geboortejaar 2016 - 2017 - 2018
Kostprijs? 40 euro
Wat meenemen? Binnen en buiten sportschoenen, sportieve
kleding, eventueel lunchpakket en voldoende drank
Inschrijven en contact: info@tectum-achel.be

13/04 t.e.m. 15/04
Sport en spel paaskamp

Waar? Sporthal De Koekoek, Achel
Hoe laat? 09.00 u - 12.00 u en 13.00 u - 16.00 u
(opvang voorzien vanaf 08.00 u en mogelijkheid tot
blijven eten ‘s middags.)
Wie? Geboortejaar 2010 - 2015
Kostprijs? 60 euro
Wat meenemen? Binnen en buiten sportschoenen, sportieve
kleding, eventueel lunchpakket en voldoende drank
Inschrijven en contact: info@tectum-achel.be

Sport, spel en crea voor de allerkleinsten.

Volleybal, sport en spel.

Indien je je gading niet kan vinden in ons
aanbod, dan is je kind ook welkom bij
IBO de Pagadder. Tijdens de schoolvakanties
wordt er opvang voorzien van 6.45 - 18.30 u.
Locaties:
In Hamont: Huis van het Kind, Kloosterstraat 15.
In Achel: Pastoor Bungenerslaan 14.

Meer info?
Nog niet bekend bij IBO De Pagadder, maar op zoek
naar informatie en/of inschrijvingsmoge-lijkheden:
neem dan contact op via 011 510 560
of ibodepagadder@hamont-achel.be
www.hamont-achel.be/ibodepagadder
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Overzicht vakantieaanbod Pasen 2022
WEEK
WEEK 1

WEEK
WEEK 2

MAANDAG 04/04

DINSDAG 05/04

WOENSDAG 06/04

DONDERDAG 07/04

VRIJDAG 0804

Start to swim
08.30 - 9.30 u

Start to swim
08.30 - 9.30 u

Start to swim
08.30 - 9.30 u

Start to swim
08.30 - 9.30 u

Start to swim
08.30 - 9.30 u

Kleuterkamp
Hamont
09.00 - 12.00 u

Kleuterkamp
Hamont
09.00 - 12.00 u

Kleuterkamp
Hamont
09.00 - 12.00 u

Kleuterkamp
Hamont
09.00 - 12.00 u

Kleuterkamp
Hamont
09.00 - 12.00 u

Snackbattle
Teens
12-15 jarigen
Geboortejaar
2009-2008-2007
09.00 - 16.30 u

09.00 - 15.30 u
Foodtruck
Festival
8-12 jarigen
Geboortejaar
2013-2012-20112010

Superjump
09.00 - 13.00 u

Sportkicks
Hechtel-Eksel
09.00 - 16.00 u

Likeland
09.15 - 15.30 u

MAANDAG 11/04

DINSDAG 12/04

WOENSDAG 13/04

DONDERDAG 14/04

VRIJDAG 15/04

Start to swim
08.30 - 9.30 u

Start to swim
08.30 - 9.30 u

Start to swim
08.30 - 9.30 u

Start to swim
08.30 - 9.30 u

Start to swim
08.30 - 9.30 u

Kidsfun (kleuters)
09.00 - 12.00 u
13.00 - 16.00 u

Kidsfun (kleuters)
09.00 - 12.00 u
13.00 - 16.00 u

Kidsfun
09.00 - 12.00 u
13.00 - 16.00 u

Kidsfun
09.00 - 12.00 u
13.00 - 16.00 u

Kidsfun
09.00 - 12.00 u
13.00 - 16.00 u

HTC Tenniskamp
10.00 - 17.00 u

HTC Tenniskamp
10.00 - 17.00 u

HTC Tenniskamp
10.00 - 17.00 u

HTC Tenniskamp
10.00 - 17.00 u

HTC Tenniskamp
10.00 - 17.00 u

ATC Tenniskamp
09.00 - 12.00 u
13.00 - 16.00 u

ATC Tenniskamp
09.00 - 12.00 u
13.00 - 16.00 u

ATC Tenniskamp
09.00 - 12.00 u
13.00 - 16.00 u

ATC Tenniskamp
09.00 - 17.00 u

ATC Tenniskamp
09.00 - 17.00 u

Farm Fun
13.30 - 16.30 u

Pimp je lunchbox
9.00 - 12.00 u

Cinemaatjes

ZATERDAG 09/04

ZATERDAG 16/04

ZONDAG 10/04

ZONDAG 17/04
PASEN

Inschrijven: vanaf donderdag 17 februari om 19.00 u via www.hamont-achel.be
Zo boek je ONLINE (een) activiteit/en
STAP 1: registreer alle gezinsleden
• Eenmalig dien je als ouder al je gezinsleden te registreren bij
https://reservaties.hamont-achel.be. Dit doe je voor de boekingsstart zodat je
tijdens het boeken geen hinder ondervindt.
• Klik rechtsboven op ‘registreer’ en vul ALLE gevraagde gegevens correct in.
Vergeet ook zeker niet per kind de medische fiche in te vullen en voor akkoord
goed te keuren!
STAP 2: schrijf je kinderen in voor een activiteit
• Dit kan vanaf donderdag 17 februari vanaf 19.00 u enkel online (niet aan de balie).
• Log in met je vooraf aangemaakte logingegevens.
• Maak een keuze welke gezinsleden je graag wenst in te schrijven.
• Klik op ‘inschrijvingen’ om de gekozen kinderen in te schrijven voor
een activiteit, doorloop alle stappen en bevestig je boeking.
• Na het boeken ontvang je een besteloverzicht. Online kan je betalen
via bancontact of iDEAL.
OPGELET: je kan alleen maar inschrijven voor je eigen kinderen!

Locaties
ATC, de koekoek, Hamont-Achel
HTC, Sleutjes 7, Hamont-Achel
Farm Fun Bocholt, Jennenstraat 28, 3950 Bocholt
Gemeentelijke sporthal Eksel, Dennenstraat 8, Hechtel-Eksel
Lago Pelt Dommelslag, Weidestraat 12, Pelt
Likeland, Ekkerwijer 7, 5681RZ Best, Nederland

Lokalen Joy, Michielshof, Michielsplein 3, Hamont-Achel
Sporthal De Posthoorn, Stationsstraat, Hamont-Achel
Sporthal De Koekoek, Grevenbroekstraat 11, Hamont-Achel
SuperJump Geel, Antwerpseweg 69, Geel
UiTpunt Hamont, Wal 26, Hamont-Achel
Vanreusel, Lozenweg 30, 3930 Hamont-Achel
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INSCHRIJVINGEN
starten donderdag 17 februari om 19.00 u
Sociaal tarief: Heb je bij je mutualiteit recht op

de verhoogde tegemoetkoming dan betaal je bij
het vakantieaanbod 50% van de kostprijs.
Ook via online inschrijvingen is deze vermindering
te verkrijgen.

Meer info
Meer info: www.hamont-achel.be
sport@hamont-achel.be of 011 51 05 36

Voor deze activiteiten kan je ook
ONLINE het Kompas indienen
Het Kompas is een handig boekje bestaande uit
15 waardebonnen die elk 1 euro waard zijn.
Samen dus goed voor 15 euro zakgeld, dat jaarlijks
door Hamont-Achelse kinderen van 3 t.e.m. 18 jaar
gespendeerd kan worden aan een hele resem toffe
activiteiten.

