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01/07 en 02/07: 
Creadagen voor kleuters 
Schilderen als een echte Picasso
Creadagen voor kleuters 
Schilderen als een echte Picasso
Creadagen voor kleuters 

Zit er een kleine Picasso in jou?
Kom gezellig kliederen en kladderen bij Hilde Sools. 
Met een schildersezel en pallet gaan onze kleuters 
schilderen zoals Picasso. Lekker in de buitenlucht, 
met een speeltuintje in de buurt! Rood, geel, 
blauw,… 
het zal er niet aan ontbreken. De ‘echte’ Picasso’s 
mogen nadien mee naar huis en misschien heeft 
mama of papa nog wel een plekje vrij om het kunst-
werk op te hangen…. Schilderen naar hartenlust en 
in de buitenlucht: meer moet dat niet zijn!

Waar? Onder het afdak op de speelplaats van 
de Achellier in Achel

Verzamelplaats: 
Speelplaats Achellier - via poortje Koekoeksweg

Hoe laat? 9.00 - 12.00 u

Wie? Vanaf geboortejaar 2014 en 2015

Kostprijs? 35 euro per deelnemer

Wat meenemen? Drinken, versnapering en 
kledij die vuil mogen worden

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

06/07 tot en met 17/07
of 17/08 tot en met 28/08:
Start to swim
Leer in 10 lessen 25 meter zwemmen!

Vakantieaanbod zomer 2020
Vakantie in 2020, het zal voor eeuwig in onze geheugens gegrift blijven als dé corona-zomer. 
Ook het vakantieaanbod moet aangepast worden aan de veiligheidsvoorwaarden. We mogen veel, 
maar alles moet goed gemonitord worden.

Richtlijnen waar iedereen zich aan dient te houden:

Eén contactbubbel per week:
Als je kiest voor een activiteit in een bepaalde week, mag
dit ook de enige activiteit zijn, waaraan je kind deelneemt
in die week (combinaties met IBO, SPW en externe (sport)
kampen zijn dit jaar niet toegelaten).

Zieke kinderen blijven thuis:
Wie ziek is, of in de 5 dagen voor het kamp symptomen 
heeft (hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, 
moeilijk ademen) blijft verplicht thuis. 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.
We weten dat het strikt is, maar rekenen toch op jullie 
eerlijkheid. Het is in ieders belang om de richtlijnen strikt 
te volgen.

Waar? LAGO Pelt Dommelslag te Pelt

Hoe laat? 9.00 - 10.00 u

Wie? Vanaf 5 jaar (mits watervrij zijn).
Slagen tijdens de testdagen op donderdag 02/07 
(sessie juli) of zaterdag 08/08 (sessie augustus) 
telkens tussen 8.30 en 10.00 u.
Kostprijs? 167,50 euro per deelnemer

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

Bereikbaar zijn:
Zieke deelnemers moeten naar huis. We vragen om tijdens 
de activiteit/kamp altijd bereikbaar en beschikbaar te zijn, 
om indien nodig, je kind te komen halen.

Brengen en halen:
Bij het brengen en het afhalen moet er respect zijn voor 
de fysieke afstand van 1,5 m. Kinderen worden afgezet en 
opgehaald buiten aan de locatie en worden verder begeleid 
door een monitor. Ouders kunnen NIET zomaar in de bubbel, 
social distancing en mondmaskers zijn belangrijk indien de 
fysieke afstand niet gegarandeerd kan worden.

Extra hygiënische maatregelen:
We voorzien extra hygiënische maatregelen en materiaal 
daarvoor: zeep, reinigingsproducten, handgel, papieren 
doekjes,….



06/07 t.e.m. 10/07 
Kleuterkamp: Avonturentocht
Mitzi is op avonturentocht en gebruikt haar 
kompas en een kaart om haar weg te vinden, 
MAAR… ze loopt verloren! Kom Frank en 
Buster helpen om haar terug te vinden! 

Waar? Sporthal de Posthoorn te Hamont
Verzamelplaats: 
Parking achterzijde Posthoorn - Kleuterstraat

Hoe laat?  9.00 - 12.00 u

Vooropvang: Omwille van de corona-maatregelen is de 
combinatie met IBO De Pagadder dit jaar niet mogelijk. 
Uitzonderlijk is er dit jaar de mogelijkheid om de 
kinderen reeds vanaf 8u te laten instromen. We willen 
wel vragen, om hier enkel gebruik van te maken, indien 
dit echt nodig is.
Wie? Geboortejaar 2017-2016-2015-2014 
(vanaf 2,5 jaar)

Kostprijs? 30 euro per deelnemer

Wat meenemen? Drinken, versnapering en 
sportschoeisel

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

07/07 t.e.m. 11/07 
MusicalStage “On tour” 
Steel de show op het podium van de nieuwe 
MusicalStage van Planktom… Tijdens deze stage zing, 
acteer en dans jij op de tofste musicals allertijden. 
De laatste dag trek je de leukste kostuums aan en 
neem je het publiek mee naar de wondere wereld 
van de musical! Schrijf je snel in op 
www.musicalstage.be, want het aantal plaatsen is 
beperkt! De musicalstage is een organisatie door een 
externe partner. Je kan enkel rechtstreeks bij hen 
reserveren. Je moet hier niet wachten op het inschrijf-
moment van de stad (11/06). Op de laatste dag.
Om de afstandsregels te respecteren, mogen er per 
ingeschreven kind maximum 2 personen komen kijken.

Waar? De Posthoorn, Groenstraat 6 te Hamont-Achel

Verzamelplaats: Parking de Posthoorn

Hoe laat?  10.00 - 16.00 u (laatste dag tot 18.00 u)

Toonmoment: Is toch toegelaten, maar om de 
afstandsregels te respecteren, mogen er per 
ingeschreven kind maar max. 2 personen komen kijken.

Wie? Vanaf geboortejaar 2013 (tot geboortejaar 2005)

Kostprijs? 150 euro per deelnemer.
Bij meerdere inschrijvingen per gezin ontvang je 
een korting van 15 euro per bijkomend kind.

Inbegrepen? Lessen, toonmoment, verzekering, drankjes

Info en inschrijvingen:
www.musicalstage.be - Planktom

14/07, 15/07 en 16/07 
of 18/08, 19/08 en 20/08:
Creadagen lagere school
Schilderen als een echte Picasso
Ben jij een echte Picasso? Schilderen zoals Picasso! 
We gaan onszelf portretteren zoals hij dat deed! Niet 
levensecht, maar op een eigenzinnige, creatieve en 
leuke manier. Trek je schilderschort aan en we gaan 
samen met Hilde Sools ertegenaan. In de buiten-
lucht, op een schildersezel en met pallet maken we 
de mooiste portretten. Benieuwd hoe jij jezelf ziet!

Waar? Di 14/07, woe 15/07 en do 16/07 

Onder het afdak op de speelplaats van 
de Achellier in Achel
Verzamelplaats: Speelplaats Achellier - 
via poortje Koekoeksweg

Di 18/08, woe 19/08 en do 20/08
In de kloostertuin - Wal 26 
Verzamelplaats: kloostertuin

Hoe laat? 9.00 - 12.00 u

Wie? Vanaf geboortejaar 2013

Kostprijs? 50 euro per deelnemer

Wat meenemen? Drinken, versnapering en 
kledij die vuil mogen worden

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

05/08 t.e.m. 06/08 
Kamp HA’s
Wat Fly en Stijn kunnen voor Tom Waes, 
kunnen wij ook voor jullie! 

Ga met ons mee op survival in de Hamont-
Achelse bossen. Geen drill toestanden, maar 
wel back to basics. ’s Avonds slaan we ons 
tentje op in de Hamont-Achelse natuur met 
een gezellig kampvuur. Wat we precies gaan 
doen is nog een verrassing.

Verzamelplaats: 
Aan het kapelletje van “Onze-Lieve-Vrouw in de Nood” 
op het kruispunt van de Millitaire Dijk en de 
Orchideeënlaan MET DE FIETS

Hoe laat? van 13.00 u (05/08/20) tot 11.00 u 
(06/08/2020)

Wie? Vanaf geboortejaar 2012 en ouder

Kostprijs? 35 euro per deelnemer

Wat meenemen? Wordt later nog gecommuniceerd

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

KAMP
HA’s



10/08 t.e.m. 14/08 
CombiSTEMkamp 
Dit is dé week voor de techneuten! 
Lego WeDo, Drones, Robots, maar ook nieuwe 
dingen maken vanaf nul. Na deze kampweek 
ben je niet alleen een echte digitale duizend-
poot, maar ook nog een handige harry!

Waar? Michielshof (grote zaal) te Achel

Verzamelplaats: Parking Michielshof achterzijde

Hoe laat?  9.00 - 15.30 u

Wie? Geboortejaar 2012 tot en met 2008

Kostprijs? 105 euro per deelnemer

Wat meenemen? Lunchpakket, drank en versnaperingen

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

14/08
Lekker Creatief
In samenwerking met Little Fox en Sweets by 
Annelie maken we er niet alleen een creatieve, 
maar ook een lekkere dag van!
In de voormiddag leert Annelie ons allemaal 
een lettertaart bakken, die we ook helemaal 
zelf mogen versieren. In de namiddag zal Eline 
met ons een mooie sleutelhanger maken en een 
turnzak pimpen, die we kunnen meenemen voor 
het nieuwe schooljaar, want dit krijg je na de 
workshop allemaal mee naar huis.

21/08
Workshop YouTube 
Hey, Youtubers! Klinkt dit je bekend? Leer zelf 
video’s maken om op de wijde wereld los te laten. 
Misschien dat er ook nog wel een TikTok-videootje 
kan gemaakt worden ;).

Waar? De Posthoorn te Hamont
Verzamelplaats: Parking De Posthoorn - Groenstraat 

Hoe laat? 9.00 - 16.00 u
Wie? Vanaf geboortejaar 2013 en ouder

Kostprijs? 35 euro per deelnemer

Wat meenemen? Lunchpakket, drank en versnaperingen

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

Waar? De Posthoorn te Hamont

Verzamelplaats: Parking Posthoorn - Groenstraat 

Hoe laat? 9.00 - 16.00 u

Wie? Vanaf geboortejaar 2011 en ouder

Kostprijs? 25 euro per deelnemer

Wat meenemen? Eventueel eigen smartphone of iPad 
(maar er zijn ook voldoende iPads aanwezig), 
lunchpakket, drank en versnaperingen

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

24/08 t.e.m. 28/08 
Kleuterkamp: Kamperen
Tiny en haar familie gaan kamperen! 
Het wordt zeer leuk: in een tent slapen, 
picknicken en alles verkennen op het 
platteland. 

Waar? Sporthal De Koekoek te Achel

Verzamelplaats: Plein voor inkom sporthal

Hoe laat? 9.00 - 12.00 u

Vooropvang: Omwille van de corona-maatregelen is de 
combinatie met IBO De Pagadder dit jaar niet mogelijk. 
Uitzonderlijk is er dit jaar de mogelijkheid om de kinderen 
reeds vanaf 8u te laten instromen. We willen wel vragen, om 
hier enkel gebruik van te maken, indien dit echt nodig is. 

Wie? Geboortejaar 2017-2016-2015-2014 (vanaf 2,5 jaar)

Kostprijs? 30 euro per deelnemer

Wat meenemen? Drinken, versnapering en sportschoeisel

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



24/08 t.e.m. 28/08
Circuskamp
2011-2013: Komt dat zien, komt dat zien. 
BalanCirk zoekt jonge medewerkers voor de circus-
show Hamont-Achel. Wil je graag over een koord 
lopen, met ballen leren jongleren of op je handen 
lopen? Dat kan. Aan de hand van spelletjes 
opdrachten en oefeningen geeft circusatelier 
BalanCirk je een basis mee van circustechnieken. 
gooien vangen natuurlijk, maar ook fi jne motoriek 
om bijvoorbeeld een lasso mooi op te draaien. 

2008-2010: Ook de iets grotere kinderen kunnen 
komen circussen in onze Hamont-Achelse 
circusweek. In de namiddagen werken we op maat 
van de prille tieners. De technieken worden wat 
uitgebreid, ook moeilijkere jongleertechnieken 
kunnen aan bod komen en er zal een fl inke dosis 
circustheater en podiumskills toegevoegd worden 
aan het programma. 

Tijdens de hele zomervakantie
Op pad met Hanna & Achiel 
Hanna en Achiel zijn goede vrienden! Ze gaan al 
jaren samen op pad en beleven de zotste avonturen. 
Toch wonen ze niet in hetzelfde dorp. Hanna woont 
in Hamont en Achiel in Achel. Ze hebben voor 
de Hamont-Achelse kinderen enkele wandel- en 
fi etsentochten uitgestippeld, zodat de kinderen 
samen met hun ouders op pad kunnen in onze eigen 
gemeente.

Vanaf juli zijn deze vrij te verkrijgen in het UiTpunt 
of te downloaden vanop de website van de stad. 
Altijd leuk om te doen op een mooie zomerdag!

Waar? De Posthoorn te Hamont

Verzamelplaats: Parking achter de Posthoorn - 
Kleuterstraat 

Hoe laat? 9.00 - 12.30 u (geboortejaar 2013, 2012, 2011)
13.30 - 17.00 u (geboortejaar 2010, 2009, 2008)

Wie? Vanaf geboortejaar 2013 en ouder

Kostprijs? 50 euro per deelnemer

Wat meenemen? Sportieve kledij aandoen, 
sportschoenen, drinken en versnapering

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



10/08 tot en met 14/08 
(uitgezonderd 12/08): Kidssport
Naast een uitgebreid voetbalprogramma van 
twee trainingen per dag, staat ook deze keer 
Fun weer centraal. Er wordt gestreefd naar 
een goede mix tussen leren en plezier. 
De trainingen worden zoals steeds aangeboden 
door gediplomeerde trainers met een 
pedagogisch diploma. 

Waar? Terreinen Achel VV

Hoe laat? 8.00 tot 9.00 u (opvang) - 
9.00 -16.30 u dagprogramma

Wie? Vanaf geboortejaar 2015 (vanaf 5 jaar tot 14 jaar)
Kostprijs? 120 euro (incl. middageten en snacks), 
135 euro (incl. bal, middageten en snacks)

Wat meenemen? Sportieve (voetbal) kledij, drank en voetbal

Meer info: www.kidsSport.be of kidssport@outlook.be

24/08 tot en met 28/08
ATC tenniskamp 
Het zomerkamp is een combinatie van tennis 
en fun. We maken in die week altijd een leuke 
uitstap. 

Aanmelden: Per mail voor 14 augustus bij 
loesjep@hotmail.com

Waar? Buitenpleinen ATC, de Koekoek
Hoe laat? 5 - 9 jaar: maa t.e.m. woe van 9.00 tot 12.00 u, 
don en vrij van 9.00 tot 17.00 u
9 - 15 jaar: maa t.e.m. woe van 13.00 tot 16.00 u, 
don en vrij van 9.00 tot 17.00 u
Wie? alle jeugdleden vanaf 5 jaar tot 15 jaar
Kostprijs? 80 euro per persoon incl. lunch op donderdag 
en vrijdag én toffe uitstap!
Wat meenemen? Schoenen met platte zool en sportieve 
kleding. Alle verdere informatie wordt per mail verstuurd 
na aanmelding in de week voor aanvang.

01/07 tot en met 04/07 en
10/08 tot en met 14/08 
HTC tenniskamp 
Organisatie door Hamont Tennis Club. 
(Max aantal deelnemers: 42; HTC-leden 
krijgen voorrang)

Waar? HTC, stadspark Hamont
Hoe laat? 10.00 - 17.00 u
Wie? Van 4 tot 12 jaar (2008), bij deelname aan 
een tweede activiteit dient men lid te worden van HTC
Kostprijs? 75 euro (voor 01/07 t.e.m. 04/07) 
of 95 euro (voor 10/08 t.e.m. 14/08)
Wat meenemen? Sportieve kledij aandoen en tennisracket

Ook de speelpleinwerkingen zullen zich dit 
jaar weer ten volle inzetten om er een TOP 
zomer van te maken. In Hamont kan je 
iedere dinsdag en donderdagnamiddag terecht 
in het centrum en op ’t Lo. SPW de Koekoek 
van Achel zal dit jaar anders zijn, dan anders. 
Niet meer op de koekoek iedere dinsdag en 
donderdag, maar de Achelse kinderen kunnen 
online geregeld een uitdaging of activiteit 
verwachten. Start SPW: Dinsdag 2 juli

SPW Uit de Bocht (Hamont-Lo)
Waar? Plein achter de kerk te Hamont-Lo

Hoe laat? 13.30 - 17.00 u (elke di & do)

Wie? Vanaf 5 jaar tot en met 14 jaar

Bijdrage? 1,50 euro per activiteit, 
3 euro per activiteit voor de “plussers”.

Meer info? spwuitdebocht@gmail.com of 
www. www.facebook.com/SPW-Uit-de-Bocht-
Hamont-Lo-367262293484830/

Indien je je gading niet kan vinden in ons 
zomeraanbod, 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. 

Inschrijvingen en informatie: 
Nog niet bekend bij bij IBO de Pagadder, maar op zoek 
naar informatie en/of inschrijvingsmogelijkheden? 
Neem dan contact op via 011 510 560 of 
ibodepagadder@hamont-achel.be 
www.hamont-achel.be/ibodepagadder

SPW ’t Stadspark (Hamont)
Waar? Molenstraat 38 te Hamont

Hoe laat? Van 13.30 - 17.00 u (elke di & do)

Wie? Vanaf 5 jaar tot ...

Bijdrage? 1,50 euro per activiteit 
Online inschrijven via https://spwstadspark

Meer info? www.facebook.com/spwstadspark of 
info@spwstadspark.be of 0477/28 34 51

SPW De Koekoek (Achel) 
Er zullen geen wekelijkse activiteiten georganiseerd 
worden in de Koekoek. Er zullen wel geregeld leuke 
uitdagingen of een virtueel spel gepost worden. 
Houd zeker hun facebookpagina in de gaten!

Meer info? spwdekoekoekachel@gmail.com 
of www.facebook.com/spwdekoekoek

Meer info en inschrijvingen: inschrijven kan 
via dirk.creemers@pandora.be

Organisatie door derden



WEEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
WEEK 1 01/07

Tenniskamp HTC
10.00 - 17.00 u

Crea kleuter
9.00 - 12.00 u

02/07

Tenniskamp HTC
10.00 - 17.00 u

Crea kleuter
9.00 - 12.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u

03/07

Tenniskamp HTC
10.00 - 17.00 u

04/07

Tenniskamp HTC
10.00 - 17.00 u 

05/07

WEEK 2 06/07

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Kleuterkamp
Avonturentocht
9.00 - 12.00 u

07/07

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Kleuterkamp
Avonturentocht
9.00 - 12.00 u

MusicalStage 
10.00 - 16.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u

08/07

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Kleuterkamp
Avonturentocht
9.00 - 12.00 u

MusicalStage 
10.00 - 16.00 u

09/07

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Kleuterkamp
Avonturentocht
9.00 - 12.00 u

MusicalStage 
10.00 - 16.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u

10/07

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Kleuterkamp
Avonturentocht
9.00 - 12.00 u

MusicalStage 
10.00 - 16.00 u

11/07

MusicalStage 
10.00 - 18.00 u

12/07

WEEK 3 13/07

Start to swim
9.00 - 10.00 u 

14/07

Start to swim
9.00 - 10.00 u 

Crea lager
9.00 - 12.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u

15/07

Start to swim
9.00 - 10.00 u 

Crea lager
9.00 - 12.00 u

16/07

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Crea lager
9.00 - 12.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u

17/07

Start to swim
9.00 - 10.00 u

18/07 19/07

WEEK 4 20/07 21/07

Nationale feestdag

22/07 23/07

SPW 13.30 - 17.00 u

24/07 25/07 26/07

WEEK 5 27/07 28/07

SPW 13.30 - 17.00 u

29/07 30/07

SPW 13.30 - 17.00 u

31/07 01/08 02/08

WEEK 6 03/08 04/08

SPW 13.30 - 17.00 u

05/08

Kamp HA’s
13.00 - 00.00 u

06/08

Kamp HA’s
00.00 - 11.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u

07/08 08/08 09/08

WEEK 7 10/08
CombiSTEMkamp
9.00 - 15.30 u

Tenniskamp HTC
10.00 - 17.00 u

KidsSport 
voetbalkamp
8.00 - 16.30 u

11/08
CombiSTEMkamp
9.00 - 15.30 u

Tenniskamp HTC
10.00 - 17.00 u

KidsSport 
voetbalkamp
8.00 - 16.30 u

SPW 13.30 - 17.00 u

12/08
CombiSTEMkamp
9.00 - 15.30 u

Tenniskamp HTC
10.00 - 17.00 u

13/08
CombiSTEMkamp
9.00 - 15.30 u

Tenniskamp HTC
10.00 - 17.00 u

KidsSport 
voetbalkamp
8.00 - 16.30 u

Lekker Creatief
9.00 - 16.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u

14/08
CombiSTEMkamp
9.00 - 15.30 u

Tenniskamp HTC
10.00 - 17.00 u

KidsSport 
voetbalkamp
8.00 - 16.30 u

Lekker Creatief
9.00 - 16.00 u

15/08 16/08

WEEK 8 17/08
Start to swim
9.00 - 10.00 u

18/08
Start to swim
9.00 - 10.00 u

Crea lager
9.00 - 12.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u

19/08
Start to swim
9.00 - 10.00 u

Crea lager
9.00 - 12.00 u

20/08
Start to swim
9.00 - 10.00 u

Crea lager
9.00 - 12.00 u 

SPW 13.30 - 17.00 u

21/08
Start to swim
9.00 - 10.00 u

Villa basta
“You tube”
9.00 - 16.00 u

22/08 23/08

WEEK 9 24/08
Start to swim
9.00 - 10.00 u

Kamperen
Kleuterkamp
9.00 - 12.00 u 

Circuskamp 
lagere school
9.00 - 12.30 u 
13.30 - 17.00 u 

Tenniskamp ATC
9.00 - 12.00 u (5-9 j)                    
13.00 - 16.00 u (9-15 j)     

25/08
Start to swim
9.00 - 10.00 u

Kamperen
Kleuterkamp
9.00 - 12.00 u

Circuskamp 
lagere school
9.00 - 12.30 u 
13.30 - 17.00 u 

Tenniskamp ATC
9.00 - 12.00 u (5-9 j)                    
13.00 - 16.00 u (9-15 j)   

SPW 13.30 - 17.00 u

26/08
Start to swim
9.00 - 10.00 u

Kamperen
Kleuterkamp
9.00 - 12.00 u

Circuskamp 
lagere school
9.00 - 12.30 u 
13.30 - 17.00 u 

Tenniskamp ATC
9.00 - 12.00 u (5-9 j)                    
13.00 - 16.00 u (9-15 j)     

27/08
Start to swim
9.00 - 10.00 u

Kamperen
Kleuterkamp
9.00 - 12.00 u

Circuskamp 
lagere school
9.00 - 12.30 u 
13.30 - 17.00 u 

Tenniskamp ATC
9.00 - 17.00 u

28/08
Start to swim
9.00 - 10.00 u

Kamperen
Kleuterkamp
9.00 - 12.00 u

Circuskamp 
lagere school
9.00 - 12.30 u 
13.30 - 17.00 u 

Tenniskamp ATC
9.00 - 17.00 u

29/08 30/08

Raadpleeg het overzicht per kamp in deze brochure voor 
de info over leeftijd, deelname en andere praktische info.

Overzicht zomeraanbod 2020

Tenniskamp HTC
10.00 - 17.00 u

Tenniskamp HTC
10.00 - 17.00 u

Tenniskamp HTC
10.00 - 17.00 u

Tenniskamp HTC
10.00 - 17.00 u 

Crea kleuter
9.00 - 12.00 u

Crea kleuter
9.00 - 12.00 u

Crea lager
9.00 - 12.00 u

Crea lager
9.00 - 12.00 u

9.00 - 10.00 u

Crea lager
9.00 - 12.00 u

Crea lager
9.00 - 12.00 u

Crea lager
9.00 - 12.00 u

Crea lager
9.00 - 12.00 u 

Circuskamp 
lagere school
9.00 - 12.30 u 
13.30 - 17.00 u 

Circuskamp 
lagere school
9.00 - 12.30 u 
13.30 - 17.00 u 

Circuskamp 
lagere school
9.00 - 12.30 u 
13.30 - 17.00 u 

Circuskamp 
lagere school
9.00 - 12.30 u 
13.30 - 17.00 u 

Circuskamp 
lagere school
9.00 - 12.30 u 
13.30 - 17.00 u 

Villa basta
“You tube”
9.00 - 16.00 u

Kleuterkamp
Avonturentocht
9.00 - 12.00 u

Kleuterkamp
Avonturentocht
9.00 - 12.00 u

Kleuterkamp
Avonturentocht
9.00 - 12.00 u

Kleuterkamp
Avonturentocht
9.00 - 12.00 u

Kleuterkamp
Avonturentocht
9.00 - 12.00 u

CombiSTEMkamp
9.00 - 15.30 u

CombiSTEMkamp
9.00 - 15.30 u

CombiSTEMkamp
9.00 - 15.30 u

CombiSTEMkamp
9.00 - 15.30 u

CombiSTEMkamp
9.00 - 15.30 u

Kamperen
Kleuterkamp
9.00 - 12.00 u 

Kamperen
Kleuterkamp
9.00 - 12.00 u

Kamperen
Kleuterkamp
9.00 - 12.00 u

Kamperen
Kleuterkamp
9.00 - 12.00 u

Kamperen
Kleuterkamp
9.00 - 12.00 u

Lekker Creatief
9.00 - 16.00 u

Lekker Creatief
9.00 - 16.00 u

Tenniskamp HTC
10.00 - 17.00 u

Tenniskamp HTC
10.00 - 17.00 u

Tenniskamp HTC
10.00 - 17.00 u

Tenniskamp HTC
10.00 - 17.00 u

Tenniskamp HTC
10.00 - 17.00 u

Tenniskamp ATC
9.00 - 12.00 u (5-9 j)                    
13.00 - 16.00 u (9-15 j)     

Tenniskamp ATC
9.00 - 12.00 u (5-9 j)                    
13.00 - 16.00 u (9-15 j)   

Tenniskamp ATC
9.00 - 12.00 u (5-9 j)                    
13.00 - 16.00 u (9-15 j)     

Tenniskamp ATC
9.00 - 17.00 u

Tenniskamp ATC
9.00 - 17.00 u

KidsSport 
voetbalkamp
8.00 - 16.30 u

KidsSport 
voetbalkamp
8.00 - 16.30 u

KidsSport 
voetbalkamp
8.00 - 16.30 u

KidsSport 
voetbalkamp
8.00 - 16.30 u

MusicalStage 
10.00 - 16.00 u

MusicalStage 
10.00 - 16.00 u

MusicalStage 
10.00 - 16.00 u

MusicalStage 
10.00 - 16.00 u

MusicalStage 
10.00 - 18.00 u

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Start to swim
9.00 - 10.00 u 

Start to swim
9.00 - 10.00 u 

Start to swim
9.00 - 10.00 u 

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Start to swim
9.00 - 10.00 u

Start to swim
9.00 - 10.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u SPW 13.30 - 17.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u

Kamp HA’s
13.00 - 00.00 u

Kamp HA’s
00.00 - 11.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u

SPW 13.30 - 17.00 u



INSCHRIJVINGEN starten op donderdag 
11 juni 2020 20.00 u enkel online 
Online (niet aan de balie). Omwille van de coronacrisis 
zijn de inschrijvingen enkel online mogelijk.

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.

Locaties
Achel VV, Siggertstraat, Hamont-Achel
ATC, de Koekoek, Koekoeksweg, Hamont-Achel
HTC, Sleutjes 7, 3930 Hamont-Achel
De Achellier, Grevenbroekstraat 9, 3930 Hamont-Achel
Lago Pelt Dommelslag, Weidstraat 12, Pelt

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

Zo boek je ONLINE (een) activiteit/en
STAP 1: registreer alle gezinsleden 
• Eenmalig dien je als ouder al je gezinsleden te registreren bij 

reservatie.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 fi che in te vullen en voor akkoord 
goed te keuren!

STAP 2: schrijf je kinderen in voor een activiteit
• Dit kan vanaf donderdag 11 juni vanaf 20.00 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!OPGELET: je kan alleen maar inschrijven voor je eigen kinderen!

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.

Sporthal De Posthoorn, Stationsstraat 5, Hamont-Achel
Sporthal De Koekoek, Grevenbroekstraat 11,Hamont-Achel
Michielshof, Michielsplein 3, Hamont-Achel
De Posthoorn, Groenstraat te Hamont-Achel
UiTpunt, Wal 26, Hamont-Achel

Inschrijven: vanaf donderdag 11 juni 20.00 u via www.hamont-achel.be


