Beurrem: hier speel je!
Mobiel speelplein

Vanaf 5 jaar!

Speelplein Domein Kloosterheide

Bij jou in de buurt!

extra:
specifieke
kleuteractiviteiten!

Cultuurkamp 2012
30 juli - 3 augustus
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23 - 27 juli 2012 Uit het archief van Nonkel Balthazar
Gargamel is nog steeds bezig met de smurfen te vangen. Helaas voor hem lijkt het maar niet te lukken. Alle
tovenaars lachen met hem en hij is de schande van zijn familie. Nonkel Balthazar is dat gepruts meer dan moe
en bedenkt een snood plan om die irritante blauwe mannetjes uit te schakelen

J

30 juli - 3 augustus 2012 De murmelende menhir
Opschudding in een klein Gallisch dorpje, zo een kleine 2.000 jaar geleden. Murmelende stemmen weerklinken uit een menhirveld.
Niemand weet vanwaar ze komen en niemand weet een oplossing. Maar wacht eens, 50 jaar geleden waren en er toch twee helden
uit het dorp. Een kleine met een snor en een grote met een klein wit hondje. Op naar het Galliërsrusthuis, maar wel oppassen voor
die Romeinen.
6 - 9 augustus 2012 Wat doen wij hier nu?
Een sportploeg belandt in een voetbalkantine maar ze snappen niet wat ze daar nu ineens doen. Ze zijn helemaal geen voetbalploeg. Tot overmaat van ramp is de echte voetbalploeg op vakantie en staat er een belangrijke voetbalmatch gepland. Zal de ploeg
er in slagen om een team te worden?
13 - 17 augustus 2012 Eén voor allen, allen voor één
De koningin wordt ontvoerd door de slechte kardinaal Richelieu. Hij wil haar uitleveren aan de koning van
Engeland. Dan kan hij de koning chanteren en zelf koning worden. Samen met de dienstmeisjes van de koningin
trekken de musketiers erop uit om de koningin te bevrijden. Een race tegen de tijd begint.

De activiteiten vinden plaats tussen 9 en 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.
Ook tijdens de middag is er opvang voorzien.

Beste ouders,
Zoals elke vakantie worden in deze brochure alle activiteiten gebundeld die in Bornem worden
georganiseerd voor kinderen en jongeren. Bij elk programma kan je lezen hoeveel een kamp kost, of
er opvang is, waar en wanneer je moet inschrijven enzovoort. De activiteiten zijn gerangschikt per
dienst.
Wil je meer info? Heb je nog vragen? Bel dan gerust naar de betrokken diensten. Zij helpen je graag
verder. Je kan ook meer lezen op de website www.bornem.be/jeugd.
Vergeet niet Sinds 1 januari 2005 is kinderopvang fiscaal aftrekbaar. Je kan voor elke activiteit
een fiscaal attest krijgen bij onze diensten.

Wij wensen jullie een deugddoende zomervakantie!

20 - 24 augustus 2012 Herinnering van een held
Een eenzame cowboy rijdt een stadje binnen. Hij heeft een enorme buil op zijn hoofd en kan zich niet herinneren wat er gebeurd is.
Hij schiet sneller dan zijn schaduw en heeft een heel slim paard. Vier boeven die net ontsnapt zijn uit de gevangenis plannen een
bankoverval. Wanneer ze deze revolverheld zonder geheugen zien smeden ze gemene plannetjes om hem in te zetten voor hun
overval. Zal het plan lukken? En wat doet die hond daar toch steeds op de achtergrond en die man in zijn zwart pak met die meter?

Wintam: 9 - 10 juli 2012
Hingene: 11 - 12 juli 2012
Mariekerke: 13 - 16 juli 2012
Branst: 17 - 18 juli 2012

VOP 12+
Deze zomer wordt er ook aandacht besteed aan de VOP’s.
Wat zijn dit? De Very Old People. De oudjes op het speelplein. Wil je
gewoon komen hangen, geen probleem. Heb je zin om iets te doen,
je kan het altijd vragen.
Er zullen ook speciale VOP-activiteiten georganiseerd worden. Heb
je zin om mee te doen met een andere activiteit, dat mag allemaal.
VOP ben je vanaf je 12 jaar.

INFO
De activiteiten vinden plaats van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot
16.30 uur. Kinderen zijn welkom tussen 8 en 17 uur. Ook tijdens de
middag is er opvang. Je kan een halve dag, een hele dag of een hele
week komen spelen.
Je betaalt bij het begin van de dag.
Het kost 1,5 euro per dagdeel, 3 euro per dag.
Inschrijven is niet verplicht.

Meer info:
jeugddienst Bornem, CC Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 41,
Bornem.
03 890 69 47, jeugd@bornem.be
Tijdens de zomer kan je ons bereiken op het nummer 0494 52 43 50.

Vijf dagen lang organiseert Wereldwinkel Bornem een kamp voor kinderen van 9 tot 12 jaar.
Elke dag van 9 tot 16 uur spelen, dansen, koken, knutselen,... we op het ritme van warme,
Latijns-Amerikaanse klanken.

Interesse?
Info en inschrijvingen via www.cultuurkamp.be of stuur een mailtje naar info@cultuurkamp.be.
Kostprijs: 30 euro
Waar: in CC Ter Dilft

Zomersportkampen

kinderopvang ‘t Pagadderke

De Bornemse sportdienst organiseert tijdens de zomervakantie 4 omnisportkampen

Thema’s zomervakantie:

SPORTKAMP 1 van 2 tot en met 6 juli 2012
SPORTKAMP 2 van 23 tot en met 27 juli 2012
SPORTKAMP 3 van 29 juli tot en met 3 augustus 2012
SPORTKAMP 4 van 27 tot en met 31 augustus 2012

Aan elk sportkamp kunnen 380 kinderen deelnemen. (170 juniors, 170 Powers
en 40 Roughs)

Week 2 (9 - 13 juli 2012) Enorm in uniform

!

Inschrijvingsstrookje: (breng dit zeker mee bij de inschrijvingen!)

VOORNAAM
naam
adres
postnummer
gemeente
geboortedatum
/
/
(DD/MM/JJJJ)
telefoon
E-MAIL*
Volledig adres en telefoon waar het kind verblijft tijdens het sportkamp (indien
niet op bovenstaand adres):
dit jaar reeds deelgenomen aan een sportkamp?
Sodibo-lid
ja
nee

Week 1 (2 - 6 juli 2012)
in Bornem: Alle indianen schieten met bananen
in Hingene: Het Wilde Westen
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sportkamp 1 (02/07 - 06/07)
opvang	 ‘s morgens	
’s avonds
ophaal	 A
B
C
D
E
F
G
sportkamp 2 (23/07 - 27/07)
opvang	 ‘s morgens	
’s avonds
ophaal	 A
B
C
D
E
F
G
G-KID
ja
sportkamp 3 (29/07 - 03/08)
opvang	 ‘s morgens	
’s avonds
ophaal	 A
B
C
D
E
F
G
sportkamp 4 (27/08 - 31/08)
opvang	 ‘s morgens	
’s avonds
ophaal	 A
B
C
D
E
F
G
* vrijblijvend in te vullen voor extra info omtrent de sportkampen in de toekomst

Alle deelnemers worden verdeeld in 3 leeftijdscategorieën:
JUNIORS: geboortejaar 2007 - 2005
POWERS: geboortejaar 2004 - 2000
ROUGHS: vanaf geboortejaar 1999
G-KIDS
Ook dit jaar organiseren we voor onze G-Kids(kinderen met een beperking) een
integratiesportkamp. De G-kids kunnen deelnemen aan sportkamp 2 van 23 tot
en met 27 juli. Ze worden volledig geïntegreerd in het bestaande aanbod van
activiteiten en leeftijdscategorieën. Er wordt extra begeleiding voorzien.
INFO VOOR DE OUDERS
De activiteiten beginnen stipt om 9 uur en eindigen om 16 uur. We verzamelen
allemaal in de sporthal.
Alle activiteiten worden begeleid door ervaren monitoren, bachelors en
masters LO. Zorg voor aangepaste sportieve kledij en schoeisel. Denk aan
regenkledij! Zorg er ook voor dat alle kledingstukken gemerkt zijn. Geef de
kleinsten eventueel een extra broekje mee. Bij goed weer voorzie een petje en
zonnecrème .
Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid. Kinderen die tijdens het sportkamp om welke reden dan ook vroeger
naar huis gaan, moeten hiervoor een door een ouder getekend bewijs afgeven.
Er is opvang voorzien van 7.30 tot 17.30 uur. Voor deze opvang betalen de
deelnemers een eenmalige kost van 5 euro per persoon. Vermeld dit zeker op het
inschrijvingsformulier. Het betalingsbewijs dat je bij inschrijving ontvangt geldt
tevens als terugbetalingsbewijs voor de mutualiteit.
INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingen starten op 21 mei om 10u en kunnen zowel ONLINE als aan de
balie gebeuren.
Gebruik voor elk kind een apart formulier. Extra formulieren kan je downloaden
op onze site www.bornem.be/sport of afhalen op de Bornemse sportdienst.
Online inschrijven kan je tevens op www.bornem.be/sport
Je kan bij ons betalen in baar geld of met bancontact.

Week 3 (23 - 27 juli 2012) Betoverende dagen
Week 4 (30 juli - 3 augustus 2012)
in Bornem: Hokus pokus Pagadderdokus
in Hingene: Spel der spellen
OPHAALDIENST
Voor de kinderen die met de fiets naar het sportkamp willen komen, organiseren
we zoals elk jaar een fietspool. Er zijn verschillende ophaaldiensten in de
gemeente. Vermeld zeker op je inschrijvingsformulier waar jij aanpikt.
Vertrek 8.15 uur: A kerk Wintam
B Kouterplein Mariekerke
Vertrek 8.30 uur: C kerk Hingene
D kerk Branst

Week 5 (6 - 10 augustus 2012)
in Bornem: Elfjes in wonderland
in Hingene: SOS, boodschap in een fles
Week 6 (13 - 17 augustus 2012)
De wondere, wondere wereld van ‘t Pagadderke
Week 7 (20 - 24 augustus 2012)
campers: Kliedertje hier, kliedertje daar..
sloebers: Het museum is leeg…?
kids en juniors: Water, water, de rest komt later

Vertrek 8.40 uur: E kruispunt Brandheide - Korenbloemenlaan
Vertrek 8.45 uur: F kruispunt Kloosterstraat - Grootheide
G kruispunt Hingenesteenweg - Molenveldweg
Om 16 uur vertrekken deze groepen onder begeleiding terug naar de
ophaalplaatsen.
KOSTPRIJS
Een weekje sportkamp kost 35 euro voor Bornemnaars, 45 euro voor niet-inwoners van Bornem en Sodibo-leden (personeelsleden gemeentebestuur Bornem)
betalen 30 euro. In deze prijs is alles inbegrepen, ook het drankje tijdens de
lunch. Een lunchpakketje brengen de jongeren zelf mee.
NOG VRAGEN?
Sportdienst, Barelstraat 111b, 03 889 65 00, sport@bornem.be

Week 8 (27 - 31 augustus 2012)
We gaan de show stelen met onze Olympische Pagadderspelen

info voor de ouders
De campertjes en sloebers (geboortejaar 2009-2007) worden opgevangen
in onze locatie van Bornem, Driesstraat 17.
De kids en juniors die op de lagere school zitten (geboortejaar 2006-2000)
kunnen terecht in onze locatie in Hingene, Frans Van Haelenstraat 24.
De kinderopvang is open om 7 uur en sluit om 19 uur.
Woensdagen 11 juli en 15 augustus zijn we gesloten.
De dag van dodentocht Bornem, vrijdag 10 augustus, sluiten we om 17 uur.
Van 16 tot en met 20 juli nemen wij een weekje vakantie.
De week nadien, van 23 tot en met 27 juli, is enkel locatie Bornem open. In
die week is er alleen opvang voor de kleuters.

inschrijven
Inschrijven voor de zomervakantie kan op het OCMW van Bornem,
Broekstraat 40.
Voor periode 1 (2-13 juli) kan je inschrijven tot 18 juni
Voor periode 2 (23 juli-3 augustus) kan je inschrijven tot 9 juli
Voor periode 3 (6-17 augustus) kan je inschrijven tot 23 juli
Voor periode 4 (20-31 augustus) kan je inschrijven tot 6 augustus
Maak het liefst eerst een afspraak, zo weet je zeker dat we op kantoor
zijn, tel. 03 890 60 70, pagadderke@ocmwbornem.be.

Kostprijs
Wanneer je één kindje in de opvang hebt, dan betaal je het normale tarief:
13,11 euro per dag, 6,55 euro per halve dag of 4,45 euro als je kind minder
dan 3 uur bij ons blijft.
Wanneer je 2 of meer kindjes in de opvang hebt, betaal je het reductietarief:
9,83 euro per dag, 4,91 euro per halve dag of 3,33 euro als je kind minder
dan 3 uur bij ons blijft.
Wanneer je een beperkt of vervangingsinkomen hebt, dan kan je een
sociaal tarief krijgen. Bel ons dan voor meer informatie of kom gerust eens
langs.

