Vakantiefolder
zomervakantie 2019
Gemeente Hoegaarden

Stekelbees
Buitenschoolse Landelijke Kinderopvang

In onze hoofdlocatie (de polder) zorgen wij tijdens de grote vakantie voor
dagopvang tussen 7 en 18u30 voor alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar
(onderverdeeld in leeftijdsgroepen).
Bij Stekelbees zorgen gediplomeerde kinderbegeleiders en enthousiaste jobstudenten voor een gevarieerd spelaanbod (kringspelen, knutselen, poppenkast, sport, wandeling, kleine uitstappen, koken, …). Een gedetailleerd weekprogramma volgt telkens op donderdag avond voor de kinderen die voor de
volgende week zijn ingeschreven.
Er kan hiervoor uitsluitend online ingeschreven worden. Als je kinderen reeds bij
ons naar de opvang komen, kan je dit zelf doen op
www.landelijkekinderopvang.be (doorklikken naar online reserveren) met je
klantnummer en paswoord (zelf gekozen) vanaf maandag 13 mei 2019 vanaf
19u tot en met zondag 19 mei 2019. In deze eerste fase kan je 15 voorkeursdagen aangeven en wordt er rekening gehouden met inwoners uit Hoegaarden
of kinderen die hier naar school gaan, alleenstaanden en personen doorverwezen door het OCMW.
Vanaf woensdag 22 mei 2019 (19u) kan er voor alle overblijvende plaatsen
ingeschreven worden. Je kan bij ons zowel voor hele weken als losse dagen
inschrijven. Achteraf kan je je aanvragen ook verder online beheren.
Wens je gebruik te maken van Stekelbees maar ben je nog niet ingeschreven?
Neem dan zo snel mogelijk contact op en we brengen je inschrijving samen in
orde.

Stekelbees
Buitenschoolse Landelijke Kinderopvang

Prijs?
Je kan reserveren voor een derde (minder dan 3u), halve (minder dan 6u) of
hele dag.
• Derde dag: 4,78 euro (3,59 euro vanaf een tweede kind)
• Halve dag: 7,20 euro (5,40 euro vanaf een tweede kind)
• Hele dag: 14,37 euro (10,78 euro vanaf een tweede kind)
Op aanvraag kunnen we bekijken of je eventueel recht hebt op een sociaal tarief.

Sluitingsdagen zomervakantie 2019
• Donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
• Collectieve sluiting van 22/7 tem 2/8
• Donderdag 15 en vrijdag 16 augustus (Hemelvaart en brugdag)
• Vrijdag 30 augustus (opruimdag)
Informatie en inlichtingen:
Kim Thiry - Kloosterstraat 29, 3320 Hoegaarden
016/76 56 59 - www.landelijkekinderopvang.be
LKhoegaarden@landelijkekinderopvang.be

Sport
Stekelbees
Buitenschoolse
SC
Out-Hoegaarden
Kinderopvang

Voetbalstage
Wanneer?
Van maandag 26 t/m vrijdag 29 augustus telkens van 9 tot 16u.
Opvang: telkens een uur voor en na het kamp.
Prijs?
1ste kind: € 120
2de kind:€ 110
3de kind: € 100
Tijdig inschrijven via website want de inschrijvingen zijn beperkt!
Informatie en inlichtingen:
0496/02 00 00 - 0496/71 33 60
voetbalstagescoh@gmail.com

Sport
Hockey in Hoegaarden

G2M hockeykamp (5 tot 14 jarigen)
Wanneer?

•
•

maandag 8 t/m vrijdag 12 juli
maandag 15 t/m vrijdag 19 juli

telkens van 9 tot 16u
Opvang: van 8u15 ‘s morgens en tot 16u45
‘s avonds
Prijs?
€ 130 (incl. een warme maaltijd en t-shirt)
B-hockeykamp (5 tot 16 jarigen)
Wanneer?

•
•
•

maandag 1 t/m vrijdag 5 juli
maandag 19 t/m vrijdag 23 augustus
maandag 26 t/m vrijdag 30 augustus

telkens van 9 tot 16u
Opvang: van 8u15 ‘s morgens en tot 16u45
‘s avonds
Prijs?
€ 135
Tijdig inschrijven via website want de inschrijvingen zijn beperkt!
Informatie en inlichtingen: www.hih.be

Sport
TC Tennnifun

Tennis + sport en spel
Wanneer?
•
•
•
•

8 tot en met 12 juli 2019
22 tot en met 26 juli 2019
5 tot en met 9 augustus 2019
26 tot en met 30 augustus 2019

Van maandag t/m vrijdag van 9.30u tot 16.30u
Opvang voor en na het kamp mogelijk, op aanvraag
Prijs?
leden: € 90
niet-leden:€ 100
Tijdig inschrijven via website want de inschrijvingen zijn beperkt!

Informatie en inlichtingen:
TC Tennifun - Zavelkuilstraat 1, 3320 Hoegaarden
016/76 78 25
www.tc-Tennifun.be

Bibliotheek Hoegarden
Tiensestraat 42

Zet ook in de zomervakantie een stap in onze bibliotheek.
Lid worden en lenen is helemaal gratis! Ben je nog geen lid van de bib? Breng
dan de eerste keer je identiteitskaart of één van je ouders mee.
Wat mag je lenen?
Iedereen kan in totaal 15 materialen (boeken, strips, cd’s, films, luisterboeken)
ontlenen en naar keuze 2 taalcursussen. De uitleentermijn voor alle materialen is 1
maand. Deze termijn kan met 1 maand verlengd worden.
Goed om weten
Bibliotheek Hoegaarden
Tiensestraat 42 - 3320 Hoegaarden
016/76 87 77 - www.bib-hoegaarden.be
De bibliotheek is open op:
maandag
18 tot 20u
dinsdag
gesloten
woensdag
14 tot 17u
donderdag
15 tot 19u
vrijdag		
10 tot 12u
zaterdag
10 tot 12u

De Bib is gesloten:
maandag 8 juli 2019 tot en met zaterdag 13 juli 2019
dondag 15 augustus 2019

Jeugdbeweging
Chiro Hoegaarden

Kamp in Oudsbergen - 10 tot en met 20 augustus 2019
Voor alle leden van chiro Hoegaarden.
Vertrektijden
Za 10 augustus:
vertrek keti’s en aspi’s met de fiets parking ‘t Paenhuys, (€ 150)
Zo 11 augustus:
vertrek tito’s met trein achteraan het station van Tienen, (€ 150)
Ma 12 augustus:
vertrek rakwi’s en speelclub met de bus parking ‘t Paenhuys, (€ 140)
Wo 14 augustus:
vertrek mika’s met de bus parking ‘t Paenhuys, (€ 120)
Di 20 augustus:
van 17u30 tot 21u bezoekdag + kinderen mee naar huis.

De leiding komt in de loop
van de maand mei zeker
eens langs bij de leden thuis
om meer informatie te verschaffen over het kamp en
de inschrijvingen.

Voor verdere vragen: hoegaardenchiro@gmail.com

Jeugdbeweging
KLJ

Kamp in Bree - 31 juli tot en met 9 augustus 2019
Voor alle leden van KLJ-Meldert en kinderen van 6 tot 16 jaar.
Samenkomst aan de lokalen om samen met de ouders naar het station in Tienen
te Rijden. Vertrek allemaal samen met de trein.
Voor de sproetjes (6 t/m 8 jaar) is er de mogelijkheid om 3 dagen later op te
komen. Deze worden wel door de ouders zelf gebracht.

Prijzen
niet-leden:
leden:
2de kind:
3de kind:

€ 155,€ 145,€ 130,€ 115,-

De leiding komt zeker nog eens langs bij de leden thuis om meer informatie te
verschaffen over het kamp en de inschrijvingen.

Voor verdere vragen: kljmeldert3320@gmail.com - 0471/41 61 48

Jeugdhuis
De Klup

Kamp in Monchenoulle - 1 tot en met 9 augustus 2019
Voor kinderen van 6 tot 16 jaar.
Wat doen we zoal op kamp?
• bosspelen
• sjorren
• sporten, zwemmen
• wandelzoektochten, sluiptochten
• kampvuur
• nachtspelen
Info
Inschrijven tijdens de bbq op 15 juni in
De Klup
Marinka Kerryn: 0496/14 41 37
KINDEROPVANG
van 15 tot en met 19 juli 2019
Voor verdere vragen:
deklup@telenet
0494/26 47 23

Jeugdhuis
‘t Paenhuys

Deze zomer zijn we aan de 11de editie van ons jaarlijkse KUNSTKAMP toe!
Het wordt een editie met als thema: DIALOOG
We richten ons tot kinderen en jongeren van 8 tot 16 jaar.
We hebben weer heel wat voor jullie in petto. Meer details volgen later nog.
Wanneer?
Dit jaar gaat het KUNSTKAMP door van maandag 13 augustus 2019 tot en met
vrijdag 16 augustus 2019 telkens van 9u tot 16u.
Het aantal deelnemers wordt beperkt. Snel inschrijven is dit jaar dus zeker de
boodschap!

Meer inlichtingen?
Michaël Vandeput
P.V. jeugdhuis ‘t Paenhuys
Stoopkensstraat 82 - 3320 Hoegaarden 016/76 73 76 - 0494/63 01 02
info@paenhuys.be

Geniet van een welverdiende
zomervakantie!

