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De lente staat te trappelen. Het zonnetje wacht 
ongeduldig om te kunnen schijnen.
Het is weer tijd om buiten te spelen!

Tijdens de krokus -en paasvakantie hebben we 
voor jullie een mooi aanbod samengesteld. 
Meer informatie vind je 

op www.schoten.be/vakantiewerking 
of www.schoten.be sportaanbod.
Ik wens jullie alvast veel (buitenspeel) plezier!

Iefke Hendrickx
Schepen voor jeugd

In dit boekje vind je een overzicht van alle 
organisaties die opvang voorzien in de 
komende krokus- en paasvakantie. Zowel 
van gemeentelijke diensten (Sportdienst en 
Jeugddienst) als van andere organisatoren in 
Schoten. Omwille van het Coronavirus kunnen 
de te volgen richtlijnen regelmatig veranderen; 
daarom kan je in deze brochure nog geen 
concrete planning vinden van de vakanties. 

Wel waar je deze planning kan vinden zodra 
ze beschikbaar is. Ook voor activiteiten van 
andere organisatoren staat de basisinformatie 
telkens vermeld en wordt er verder verwezen 
naar een website of andere contactgegevens. 
Daar kan je altijd de meest actuele informatie 
terugvinden. 

KROKUSVAKANTIE

Inschrijven online 
https://webshopschoten.recreatex.be  
vanaf 3 januari 2021 (0u).

Inschrijven telefonisch 03 680 10 70 vanaf 4 
januari 2021 (9u).

PAASVAKANTIE

Inschrijven online 
https://webshopschoten.recreatex.be,
 vanaf 21 februari 2021 (0u).

Inschrijven telefonisch 03 680 10 70 vanaf 21 
februari 2021 (9u).

Een inschrijving dient – na ontvangst van de 
factuur – binnen een termijn van 7 dagen 
betaald te worden via overschrijving (gegevens 
op factuur).

PRIJS

Hele dagen, per week:
• Inwoner Schoten: € 90,00 
• Niet-inwoner Schoten: € 110,00  

€ 5,00 korting indien deelgenomen in 2020

PRAKTISCH, ANNULATIE EN OPVANG

• Een geplande sportweek gaat door als 
er 10 inschrijvingen zijn per groep, ten 
laatste 10 dagen voor de aanvang ervan.

• Bij annulatie van een groep door de 
sportdienst wordt het inschrijvingsgeld 
integraal terugbetaald.

• Een deelnemer kan annuleren op 
voorlegging van een doktersattest.

• Een deelnemer kan annuleren voordat 
de betrokken activiteit van start gaat, het 
inschrijvingsgeld wordt terugbetaald na 
inhouding van € 5,00 administratiekosten 
wanneer voldaan is aan een van de 
volgende voorwaarden:
• de deelnemer voorziet zelf in 

zijn vervanging binnen dezelfde 
leeftijdscategorie

• op het moment van aanvang van de 
activiteit is de vrijgekomen plaats 
ingevuld.

• In alle andere gevallen van annulatie 
bestaat de terugbetaling uit een 
waardebon ter waarde van 50% van het 
resterende bedrag. Deze bon is één jaar 
geldig en niet omwisselbaar in geld.

• Vooropvang vanaf 8u en naopvang tot 
17u.

• Boterhammen, 10- & 4-uurtje en drinken 
zelf meebrengen.

CONTACT
Sportdienst Schoten  
Sint-Cordulastraat 10, Schoten  
03 680 10 70, sportdienst@schoten.be

VRIJE TIJD SPORT

VOORWOORD PRAKTISCH

Voorwoord

Boek(je) vakantie gebruiken
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KROKUSVAKANTIE

Inschrijven online via 
https://jeugdschoten.recreatex.be/ of aan 
de Balie Vrije Tijd, Sint-Cordulastraat 10, vanaf 
4 januari 2021 (9u).

PAASVAKANTIE

Inschrijven online via 
https://jeugdschoten.recreatex.be/ of aan 
de Balie Vrije Tijd, Sint-Cordulastraat 10, 
vanaf 22 februari 2021 (9u).

Er kunnen geen reservaties per telefoon of per 
mail gemaakt worden. 

PRIJS

€ 10,00 per hele dag  

€ 5,00 per halve dag

Uitstappen en SWAP-activiteiten hebben 
andere prijzen.

Er moet steeds onmiddellijk betaald worden, 
hetzij via ons online systeem, hetzij cash of 
met bancontact aan de Balie Vrije Tijd. Indien 
er niet wordt betaald vóór aanvang van de 
activiteit, is de inschrijving niet definitief.

Wij verzoeken vriendelijk om ten laatste 
een week op voorhand in te schrijven. Zo 
kan de jeugddienst de nodige materialen en 
animatoren voorzien.

ANNULATIE

Je kan een activiteit kosteloos annuleren 
als dit minstens 7 dagen op voorhand wordt 
doorgegeven. Je krijgt het inschrijvingsgeld 
dan teruggestort op het door jouw opgegeven 
rekeningnummer. Annuleren kan via 
jeugddienst@schoten.be.

Inschrijvingsgelden worden niet meer 
cash terugbetaald, ook het systeem van de 
geldbeugel zal niet meer gebruikt worden. 
Indien je momenteel nog geld op de 
geldbeugel hebt staan, kan je deze wel nog 
gebruiken bij een volgende inschrijving. Als je 
minder dan 7 dagen op voorhand annuleert, 
wordt het inschrijvingsgeld enkel terugbetaald 
op vertoon van een doktersbewijs. 

VERZEKERING 

Als je kind deelneemt aan een activiteit is hij/
zij verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid 
en lichamelijke ongevallen. De verplaatsing 
(behalve bij daguitstappen) van en naar de 
activiteit gebeurt steeds op eigen risico. 

ALGEMENE AFSPRAKEN

• Grabbelpassers worden omwille 
van praktische redenen niet vroeger 
opgehaald.

• Speelkledij of kledij die vuil mag worden, 
is aangewezen.

• Wij moedigen kinderen aan om de 
boterhammen die ze bij hebben op 
te eten. Wij willen daarom vragen om 
hiermee rekening te houden. 

• Vooropvang vanaf 8u en naopvang tot 
17u45. 

CONTACT
Jeugddienst Schoten
Sint-Cordulastraat 10,  Schoten
03 685 19 18, jeugddienst@schoten.be

VRIJE TIJD JEUGD

PRAKTISCH

WAT IS DE VRIJETIJDSPAS?

De vrijetijdspas is een gratis pas waarmee je 
kortingen kunt krijgen op vrijetijdsactiviteiten. 
Deze pas geeft je een directe korting van 50% op 
alle deelnemende vrijetijdsactiviteiten 

WIE HEEFT RECHT  
OP EEN VRIJETIJDSPAS? 

Indien je recht hebt op een verhoogde 
tegemoetkoming, een attest hebt van 
schuldbemiddeling, een European Disability 
Card of een geldig doorverwijzingsattest van het 
OCMW, CAW of Koraal vzw heb je recht op een 
vrijetijdspas. 

HOE GERAAK IK  
AAN EEN VRIJETIJDSPAS?

De vrijetijdspas is verkrijgbaar aan de Balie Vrije 
Tijd, Speelplein Horst, sociale kruidenier Appel 
& Ei en de sociale dienst van het OCMW.

Je neemt een klevertje mee van het 
ziekenfonds, een attest van schuldbemiddeling, 
je European Disability Card of een geldig 
doorverwijzingsattest van het OCMW, CAW of 
Koraal vzw. 

Je kan de pas ook via de gemeentelijke 
website aanvragen. Surf naar 
www.schoten.be/vrijetijdspas, upload je 
bewijsstuk en krijg je vrijetijdspas in de bus. 

HOE GEBRUIK IK DE VRIJETIJDSPAS?

Wanneer je de pas ontvangt, krijg je een lijst van 
alle diensten en verenigingen waarbij je terecht 
kan met je vrijetijdspas. Die lijst vind je ook 
terug op www.schoten.be

MEER INFORMATIE

Balie Vrije Tijd
Sint-Cordulastraat 10
2900 Schoten
03 680 09 49

Openingsuren:
Ma: 9u – 12u30
Di: 9u – 12u30
Wo: 9u – 12u30 en 13u30 – 15u30
Do: 9u – 12u30 u en 16u – 19u 
Vr: 9u – 12u30

Sociale Dienst OCMW
Verbertstraat 27
2900 Schoten
03 680 06 40

Openingsuren:
Ma: 9u – 12u
Di: 9u – 12u
Wo: 9u – 12u
Do: 9u – 12u
Vr: 9u – 12u
Elke namiddag mogelijk op afspraak

DE VRIJETIJDSPAS
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15-21/2, 6-9/4, 12-16/4 9u – 16u

Een nieuw jaar met hopelijk nieuwe 
vooruitzichten op een leuke invulling van de 
vakanties: bijvoorbeeld met een tof sportkamp 
van SportPROM. Indien mogelijk is het terug 
met zwemmen, dansoptredens, … maar dat 
is natuurlijk nog onder voorbehoud. In ieder 
geval is het sowieso de moeite om mee te 
doen met onze kampjes vol balsporten, dans, 
voetbal, omnisport, … samen met je (nieuwe) 
vriendjes. Tot gauw!

Sporthal De Zeurt, 
Eksterdreef 6, Schoten

KROKUSVAKANTIE & PAASVAKANTIE

VRIJE TIJD SPORTDIENST

15-21/2, 6-9/4, 
12-16/4

9u tot 12u30 of 
9u tot 17u

Ben jij klaar voor alweer een heleboel leuke 
Grabbelpasactiviteiten? In de krokus- en 
paasvakantie staan er allerlei toffe knutsel-, 
sport- en spelactiviteiten op de planning. 
Iedere vakantiedag krijgt een origineel thema 
en als Corona het toelaat, gaan we iedere 
vrijdag met heel de groep op uitstap. Ben jij 
benieuwd? Hou dan zeker onze webshop in 
de gaten voor alle info over de knettergekke 
themadagen en uitstappen. Hopelijk tot dan!

Park-iet, 
Kasteeldreef 42, Schoten

VRIJE TIJD JEUGDDIENST

BUITENSPEELDAG 2021

21/4

Corona of niet, op woensdag 21 april 2021 
spelen we BUITEN! Omcirkel deze dag alvast 
in je agenda, hou de Facebookpagina van 
de jeugddienst in de gaten en kom heel 
binnenkort te weten welke leuke activiteiten 
er op de planning staan. Tot dan!

Locatie: nog te bepalen

SPEELPLEIN HORST

15-21/2, 6-9/4, 12-16/4 7u30 tot 18u

Heb je zin in een onvergetelijk speelse 
vakantie en speel je graag op een speelplein? 
Dan ben je bij speelplein Horst aan het juiste 
adres. Koraal biedt een open speelaanbod 
aan, kinderen mogen zelf kiezen wat ze spelen 
en met wie ze spelen.

Prijs: Inwoners uit Schoten, 
Wommelgem, Borsbeek, Antwerpen en 
haar districten: € 9 per dag 
Sociaal tarief: € 4,50
Inschrijven en info: Koraal vzw, 
03 232 97 72, 03 658 42 74 (tijdens 
vakanties), info@koraal.be, 
www.koraal.be

Speelplein Horst, 
Horstebaan 14, Schoten

KORAAL VZW IDEE KIDS VZW
VRIJE TIJD ANDEREN VRIJE TIJD ANDEREN

JEUGDHUIS KADDISH

15-21/2, 6-9/4, 12-16/4

In jeugdhuis Kaddish kan je terecht 
voor werkelijk alles, ook tijdens de 
schoolvakanties. Je kan er komen 
ontspannen, je maakt er nieuwe vrienden, 
je kan er komen experimenteren, je 
leert er bij en bovenal kan je je er komen 
amuseren! Samen met zijn vrijwilligers 
bouwt Kaddish aan een uitgebreid en divers 
vrijetijdsaanbod. 

Info: Jeugdhuis Kaddish, 
0456 05 56 37, info@kaddish.be, 
www.kaddish.be, 
Facebook: @jhkaddish, 
Instagram: @jeugdhuiskaddish

Jeugdhuis Kaddish, 
Vordensteinstraat 50, Schoten

IDEE KIDSKAMPEN

Idee Kids vzw laat jouw kind een week lang 
ontdekken, spelen, beleven en vooral iets 
bijleren! Veel beweging, dolenthousiaste én 
pedagogisch opgeleide monitoren in combinatie 
met een wauw-factor maken de beleving voor je 
kind onvergetelijk! 

Prijs: 3- 6 jaar: € 133,00
7 – 12 jaar: € 143,00
Inschrijven en info: Idee Kids vzw, 
09 210 80 00, info@ideekids.be, 
www.ideekids.be 
Opvang: 
vooropvang vanaf 7u45, naopvang tot 18u

Basisschool Bloemendaal, 
Paalstraat 289, Schoten

15-21/2, 6-9/4, 12-16/4 9u tot 16u 

SKILLZ VZW

SKILLZ VAKANTIEKAMPEN 

6-9/4, 12-16/4

Skillz vzw organiseert vakantiekampen voor 
kinderen en jongeren waar creativiteit en 
technologie centraal staan. Ontdek alles 
over programmeren, Minecraft of ga met je 
artistieke brein aan de slag. Neem een kijkje 
op www.skillz.be voor meer informatie en 
ontdek er het aanbod voor de paasvakantie.

Inschrijven en info: 
Skillz vzw, info@skillz.be, 
www.skillz.be

Sint-Jozef instituut, 
Jozef Hendrickxstraat 153, Schoten

DE SPEELVOGELS

SPEELVOGELKAMPEN

6-9/4, 12-16/4 9u tot 16u 

Knotsgekke thema’s, wilde fantasie en magisch 
spel zorgen voor een onvergetelijke vakantie bij De 
Speelvogels. Ze organiseren themakampen voor 
kinderen vanaf 2,5 jaar in een warm en veilig kader 
waar iedereen zichzelf kan zijn.

Prijs: €27,00 per dag
Inschrijven en info: De Speelvogels, 
0495 54 84 37, info@de-speelvogels.be, 
www.de-speelvogels.be
Opvang: vooropvang vanaf 8u, naopvang 
tot 17u

Sint-Ludgardis, 
Sint-Maria-ten-Boslei 10, Schoten

SPORTWEKEN

GRABBELPAS & SWAP

 3~12 jaar 4 ~16 jaar

2,5 ~12 jaar

3 ~12 jaar

8 ~14 jaar4 ~15 jaar
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Balie Vrije Tijd
Sint-Cordulastraat 10
2900 Schoten 

jeugddienst: 03 685 19 18 
sportdienst:  03 680 10 70

MEER INFO?

VAKANTIE!
Ben je op zoek naar een toffe invulling van de vakantie voor 
je kinderen? Deze folder geeft een overzicht van de door ons 
gekende initiatieven in Schoten. Het kan een eerste start zijn voor 
de vakantieplanning! Hieronder geven we ook een aantal nuttige 
websites mee waarop je een ruimer aanbod kan terugvinden, zowel in 
eigen gemeente als daarbuiten. 

TIP
Informeer of het aanbod in aanmerking komt voor een fiscaal 
attest kinderopvang of voor (gedeeltelijke) ondersteuning door je 
mutualiteit. Ook de talrijke sportclubs en jeugdverenigingen in Schoten 
organiseren kampen. Sommige organisaties aanvaarden ook sport- of 
cultuurcheques.

VERDER ZOEKEN?
Een aantal handige websites helpen je om  
het aanbod in Schoten en daarbuiten op te zoeken:

https://webshopschoten.recreatex.be

https://jeugdschoten.recreatex.be

www.uitmetvlieg.be

Zoek op de categorie 

“Kamp of vakantie”

v.u. Iefke Hendrickx, Verbertstraat 3, 2900 Schoten
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