ZOMER 2022
OPVANGMOGELIJKHEDEN TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE

Zomersportkampen

#sportersbelevenmeer

Kleutersportkampen
Schip ahoi piraten!

Maandag 4 tot vrijdag 8 juli l 75 euro l 3 tot 5 jaar

Op dit kamp word je ondergedompeld in het leven
van een echte piraat! We gaan op ontdekkingsreis
tijdens een bewegingsparcours en proberen
verschillende obstakels te overwinnen! We werken
aan ons evenwicht, lichaamsbesef en
zelfvertrouwen. Bovendien maken we een gepaste
outfit en knutselen we onze eigen piratenhoed,
ooglapje en een verrekijker in elkaar! Misschien
word je wel een echte (mini)piraat?

Wilde westen kamp

Maandag 22 tot vrijdag 26 augustus l 75 euro
3 tot 5 jaar

Op dit kampje word je helemaal
ondergedompeld in de wondere wereld
van stoere cowboys en indianen! We
ontdekken spelenderwijs deze wereld en
maken kennis met verschillende sporten
uit het Wilde Westen! Zet je cowboyhoed
of indianenband maar al op en reis mee
met ons naar het Wilde Westen!

Sportkampen lagereschoolkinderen
3,2,1… GO!

Word een echte Robinson

3,2,1… GO, de start van ontelbare spelletjes en
battles die we tijdens deze omnisportweek samen
zullen ontdekken! Een tof team, sport en fun! Dat
zijn de ingrediënten voor een cool sportkamp! Elke
dag zorgen onze monitoren voor een andere
uitdaging. Je leert samen opdrachten tot een goed
einde te brengen, samen te werken en je doel te
bereiken!

Ben je een echte doorzetter en geef je nooit
op? Dan is dit avontuurlijke kamp het
perfecte kamp voor jou! BVLO is op zoek naar
de echte overlever en doorzetter in de groep.
Maak kennis met enkele zeer uitdagende
opdrachten en laat zien wie de echte
Robinson is!

Maandag 4 tot vrijdag 8 juli l 75 euro l 6 tot 12 jaar

Zin in een keitof sportkamp tijdens de
zomervakantie?
Inschrijven kan vanaf maandag 16 mei om 9u00
via moerbeke.be/i-active
Kosteloos annuleren kan via e-mail tot 2 weken
voor het kamp. Niet via i-Active.

Maandag 22 tot vrijdag 26 augustus l 75 euro l
6 tot 12 jaar

Praktische info voor de sportkampen
Sporthal Moerbeke (Moerhofstraat 18a)
Kleuters en lagereschoolkinderen van
3 tot 12 jaar zijn welkom.
Het sportkamp start om 9u00, stoppen
doen we om 16u00.
Er wordt extra opvang voorzien door de
monitoren: vooropvang vanaf 8u00 en
na-opvang tot 17u30.
De kinderen brengen een lunch, 2
tussendoortjes, drank voor de hele dag,
sportkledij en sportschoenen mee.
De kampen verlopen i.s.m. BVLO.
Vragen of problemen?
sport@moerbeke.be

Big Battle

Avonturensportdag

Zaterdag 27 augustus l 20 euro/ploeg l vanaf 16 jaar

Maandag 29 augustus l 25 euro l 8 tot 15 jaar

Dit jaar organiseren we voor de 6de keer de ‘Big
Battle’. Een onvergetelijke dag vol sport, spel en
uitdagingen. Wie gaat er dit jaar met de ‘Big
Battle’ beker naar huis? Stel zelf een ploeg
samen van 8-10 leden en daag je buren,
vrienden, sportvereniging, wijk, jeugdvereniging,
… uit! Schrijf je in en beleef een toffe dag met de
vrienden.

Sportdienst Moerbeke en Wachtebeke slaan
opnieuw de handen in elkaar voor DE
avonturendag van de zomer. Dit jaar trekken we
terug naar 'The Outsider' in Oudenaarde!

Praktische info
Sportvelden Moerbeke (Moerhofstraat 18a)
De Big Battle start om 13u00.
Voor elk team zijn er opnieuw
gepersonaliseerde T-shirts.
Doe sportieve kledij aan.
Vragen of problemen?
sport@moerbeke.be

Dit jaar geen avonturentocht, kano of paintball,
maar blotevoetenpad, speleotempel, mega SUP,
klimtoren Blue Diamond, moerasparcours, …
Voor elk wat wils!
Programma 8 tot 11 jaar
Blotevoetenpad
Speleotempel
Klimtoren Blue Diamond
Mega SUP
Droge teambuilders

Heb je een ploeg gevonden?
Inschrijven kan vanaf maandag 4 juli
via sport@moerbeke.be of
telefonisch op 09 326 71 93.

#sportersbelevenmeer
© Blotevoetenpad The Outsider Vlaamse Ardennen

Praktische info avonturensportdag
The Outsider (Donkstraat 50, 9700
Oudenaarde)
Voor kinderen van 8 tot 15 jaar.
De activiteiten starten om 10u00, stoppen
doen we om 15u00.
We vertrekken om 7u30 op de markt in
Moerbeke en om 7u45 aan Dr. Jules
Persynplein in Wachtebeke. Aankomst is
voorzien rond 9u00. We keren terug rond
16u00. Aankomst in Wachtebeke is
voorzien om 17u45 en om 18u00 in
Moerbeke.
De kinderen brengen enkele
tussendoortjes, een lunchpakket, drinken
en reservekledij (eventueel ook
reserveschoenen) mee. Vertrek thuis in je
sportkledij.
Vragen of problemen?
sport@moerbeke.be

Programma 12 tot 15 jaar
Klimtoren Blue diamond
Waterski
Touwladder
Aqua deathride
Moerasparcours

© Klimtoren The Outsider Vlaamse Ardennen

Ga je mee op avonturendag?
Inschrijven kan vanaf maandag 4 juli om 9u00
via moerbeke.be/i-active

Buitenschoolse kinderopvang Alles Kids

Maandag 4 juli tot dinsdag 30 augustus l max. € 14,41/dag l kleuters en lagereschoolkinderen

Nood aan opvang voor je kind(eren)? Je bent bij ons aan het juiste adres! Wij voorzien de ganse zomer
leuke activiteiten. Hopelijk zitten de weergoden ons mee, zodat we een fantastische zomer tegemoet
gaan.

Praktische info
Gemeentelijke BKO Alles Kids Moerbeke (Drongendreef 1)
Kleuters en lagereschoolkinderen zijn welkom.
€ 1,07/half uur, met een maximum van € 14,41/dag.
Voorzie aangepaste kledij (eventueel zwemkledij), drinkfles, lunchpakket (indien je kind blijft eten)
en 1 of 2 tussendoortjes. Op opvangdagen met speelplein voorziet speelpleinwerking De
Suikerspin een vieruurtje. Smeer je kind(eren) in bij goed weer a.u.b.
Voor meer info verwijzen we naar het huishoudelijk reglement van de werking.
Vragen of problemen? alleskids@moerbeke.be
Nood aan zomeropvang?
De inschrijvingen starten op vrijdag 20 mei om 20u00
via moerbeke.be/i-active
Een inschrijving annuleren of aanpassen verloopt ook
via moerbeke.be/i-active
Annuleren?
Annuleren kan kosteloos tot 14 dagen voor de
opvangdag. Annuleren 14 tot 7 dagen voor de opvang
kost € 2,50/dagdeel. Annuleren na 7 dagen voor de
opvangdag kost € 5,00/dagdeel. Niet komen na
inschrijven kost € 10,00/dagdeel.

ALLES KIDS
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
GEMEENTE MOERBEKE

Opvangkalender met openingsuren:
1 juli
Gesloten
4 t.e.m. 8 juli*
6u45 tot 18u15
12 t.e.m. 15 juli
6u45 tot 13u00 (namiddag speelplein)
11 juli: geen opvang
18 t.e.m. 22 juli
Gesloten (collectieve sluiting)
25 juli t.e.m. 19 augustus*
6u45 tot 13u00 (namiddag speelplein)
15 augustus: geen opvang en speelplein
22 t.e.m. 26 augustus*
6u45 tot 18u15
29 en 30 augustus*
6u45 tot 18u15
31 augustus
Gesloten
*van maandag t.e.m. vrijdag

Creakamp ‘Rangers to the rescue’
Maandag 18 tot vrijdag 22 juli l 75 euro l kleuters en lagereschoolkinderen

"Met de jeep door het oerwoud
Met een stoet papegaaien om ons heen
Met de jeep door het oerwoud
In het oerwoud ben je nooit alleen.”
Deze week trekken we net zoals Samson & Gert naar de jungle en ontdekken we wie er allemaal in het
oerwoud woont. We slingeren aan een liaan en trotseren de vulkaan. We springen op de rug van een
olifant. Wat is het hier pittig plezant! Onze jeep staat al voor jullie klaar, dus instappen maar!

Praktische info
Sporthal Moerbeke (Moerhofstraat 18a)
Kleuters en lagereschoolkinderen zijn welkom.
Het kamp start om 9u00, stoppen doen we om 16u00.
Er wordt extra opvang voorzien door de Crejaksie-monitoren: vooropvang vanaf 7u30 en
na-opvang tot 17u30.
De Crejaksie-animatoren voorzien elke dag een lekker tien- en vieruurtje. Een lunchpakket en
drinkfles moet je zelf meebrengen, voorzie ook aangepaste kledij (eventueel zwemkledij). Goed
weer? Smeer je kind(eren) op voorhand in a.u.b.
De kampen verlopen i.s.m. Crejaksie.
Vragen of problemen? jeugd@moerbeke.be

Wil je mee naar de jungle?
De inschrijvingen starten op woensdag 18 mei om 8u30 via moerbeke.be/i-active
Annuleren kan kosteloos via e-mail tot 4 juli. Niet via i-Active. Niet annuleren = volledige creakamp
wordt gefactureerd.
Kind ziek? Hou het thuis en verwittig ons. Kosten vervallen mits doktersattest, attest binnen de 7
dagen binnenbrengen.
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Skatekamp
Maandag 29 tot woensdag 31 augustus l 22,50 euro l 6 tot 16 jaar

Wil je al lang leren skaten? Of heb je al ervaring en wil je nog wat nieuwe tips & tricks leren? Dan is ons
skatekamp zeker iets voor jou! De gecertificeerde coaches van SBA Academy leren je alle kneepjes van
het vak en zorgen ervoor dat iedereen in de groep op zijn eigen niveau bijleert. Ze zorgen tevens voor
verschillende moduleerbare skateboardtoestellen (bank, ledge, box,…).

Praktische info
GBS De Vlinderdreef (Zwaaikom 1)
Zowel beginners als gevorderde skaters van
6 tot 16 jaar zijn welkom.
Het kamp start om 9u00, stoppen doen we
om 12u00.
Voor- en naopvang mogelijk via inschrijving
BKO Alles Kids (niet op woensdag 31
augustus).
Breng een drinkfles en tienuurtje mee. Een
skateboard en het nodige
beschermingsmateriaal wordt voorzien. Heb
je dat zelf? Dan mag je dat uiteraard
meebrengen.
Vragen of problemen? jeugd@moerbeke.be

Is skaten echt iets voor jou?
De inschrijvingen starten op woensdag 18
mei om 8u30 via moerbeke.be/i-active
De plaatsjes zijn beperkt tot 24 kinderen!
Kind ziek? Hou het thuis en verwittig ons.
Kosten vervallen mits doktersattest, attest
binnen de 7 dagen binnenbrengen.

Daguitstap naar Bes en Bloem
& Alpaca Bambrugge

Daguitstap Technopolis

Vrijdag 1 juli l 25 euro l 7 tot 14 jaar

Wat dacht je ervan om een vliegtuig veilig aan
de grond te zetten, twee minuten later in een
enorme zeepbel te staan en vlak daarna een
uiltje te vangen op een écht spijkerbed? Er is
maar één plek waar je dat allemaal op één
dag kan… Technopolis! Zin om je te laten
verrassen door wetenschap en technologie?
Jeugddienst Moerbeke en Wachtebeke slaan
de handen in elkaar en nemen jullie mee op
ontdekking in het Vlaams, wetenschappelijk
doe-centrum. Technopolis moet je gewoon
zien… én doen!

Nood aan rust na een druk schooljaar? Ga dan
met ons mee op combi-uitstap en kom helemaal
relaxed thuis!
In de voormiddag snuiven we de sfeer bij 'Bes en
Bloem' op. Met een mandje aan de arm gaan we
op plukavontuur in deze kleurrijke, biologische
tuin. Nadien gaan we met onze zelfgeplukte
bloemen en besjes creatief en culinair aan de slag.
Daarna rijden we verder naar 'Alpaca Bambrugge'
waar snoezige alpaca’s ons opwachten. Aan de
rand van de Vlaamse Ardennen nemen we deze
ideale wandelmaatjes mee op een rustige tocht
door mooie uitgestrekte velden. Een unieke en
bijzondere ervaring die al begint vanaf de eerste
kennismaking. Hoe meer de dieren je vertrouwen,
hoe specialer de tocht wordt!

Dinsdag 30 augustus l 25 euro l 7 tot 14 jaar

Praktische info
Voor kinderen van 7 tot 14 jaar.
Vertrek om 8u30 aan GBS De Vlinderdreef
(Zwaaikom 1) en terug rond 17u00.
We rijden met de bus naar Technopolis
(Technologielaan, Mechelen)
Breng een lunch, drinkfles en tienuurtje
mee. Wij zorgen voor een vieruurtje!
Vragen of problemen?
jeugd@moerbeke.be
Laat jij je verrassen door wetenschap en
technologie?

Praktische info
Voor kinderen van 7 tot 14 jaar.
Vertrek met de bus om 8u30 op de Markt en
terug rond 17u00. We rijden eerst naar Bes &
Bloem (Gentdam 29, Lokeren) en dan naar
Alpaca Bambrugge (Lindekouter 30, Erpe-Mere)
Breng een lunch, drinkfles en tienuurtje mee.
Wij zorgen voor een vieruurtje!
Vragen of problemen? jeugd@moerbeke.be
Ga jij mee bloemen en bessen plukken en
daarna een alpacatocht maken?
De inschrijvingen starten op woensdag 18
mei om 8u30 via moerbeke.be/i-active
De plaatsjes zijn beperkt tot 18 kinderen!

De inschrijvingen starten op woensdag 18
mei om 8u30 via moerbeke.be/i-active
De plaatsjes zijn beperkt tot 18 kinderen!

Speelpleinwerking De Suikerspin

Maandag 11 juli tot vrijdag 19 augustus l 2,75 euro/dag l kleuters (3j en droog) tot 3de middelbaar
Durf jij samen met ons voet te zetten op het magische eiland? Dit jaar nemen we jullie graag mee naar
een eiland waar je kan verdwalen in de jungle vol met magische dieren, een onderwaterwereld met
de mooiste zeemeerminnen en bewonderen we samen dino’s. Wij staan alvast te springen om dit
alles samen met jullie te ontdekken!

Praktische info
Gemeentelijke basisschool De Vlinderdreef (Zwaaikom 1), ingang via Drongendreef.
Kleuters (3j en droog), lagereschoolkinderen en kinderen van de middelbare school (1e tot 3e) zijn
welkom.
We zijn open van maandag tot vrijdag. Let op, het speelplein is gesloten op vrijdag 22 juli en maandag
15 augustus! Op de grote uitstap op dinsdag 9 augustus is er geen speelplein voorzien voor zowel
lagere- als middelbareschoolkinderen. Op de bonenuitstap op 10 augustus is er geen speelplein
voorzien voor de kleuters.
We ontvangen je kind tussen 13u00 en 13u30 en houden ze vol speelplezier tot 17u30.
Voor onze silo’s en supersilo’s (5e leerjaar t.e.m. 3e middelbaar) houden we ook dit jaar dé siloovernachting! Deze gaat door van vrijdag 5 tot zaterdag 6 augustus. Binnenkort meer info.
Voorzie aangepaste kledij die vuil mag worden en een drinkfles. Bij warm weer durven we met water
spelen of zwemmen, dus zwemkledij en een handdoek zijn aangeraden. Laat waardevolle spullen en
elektronica thuis. Tip: voorzie alles van naam.
Het speelplein voorziet 1 koekje/stuk fruit en 1 drankje per kind. Water kunnen de kinderen een hele
namiddag onbeperkt verkrijgen.
Een dag speelplein kost 2,75 euro. Deze prijs wordt verrekend via i-Active. Er wordt niet cash betaald
op het speelplein zelf. Daguitstappen zoals een pretpark, zwembad, … zijn niet in deze prijs
inbegrepen en worden apart verrekend.
Vragen? suikerspin@moerbeke.be of 0468 35 42 72
Problemen met inschrijven? Contacteer alleskids@moerbeke.be én suikerspin@moerbeke.be

Zin in keitoffe speeldagen?
Je meldt je aan bij de ingang.
Ouders betreden het terrein niet.
Bij goed weer, smeer je kind al in met
zonnecrème.
Bij het afhalen wacht je tot een hoofdmonitor
de kinderen begeleidt naar de afhaalpersoon.
Je betreedt de terreinen niet!
Kinderen komen niet voor 13u00 en niet later
dan 13u30 toe. Ze verlaten het plein niet voor
17u30.
Uitzondering? Bespreek dit dan tijdig met de
verantwoordelijken.

Word je 15 jaar in 2022?
Dan kan je kiezen of je als tiener wilt komen of
als hulpanimator. Twijfel je nog? Neem dan
gerust contact met ons op!
Word je 16 jaar in 2022?
Dan ben je altijd welkom als monitor! Je wordt
dan vergoed met een vrijwilligersvergoeding.
Meer informatie kan je vinden op
www.suikerspin.be of via www.moerbeke.be
Wil je op de hoogte blijven? Volg ons via
onze facebookpagina ‘Speelplein De
Suikerspin’ of op onze Instagrampagina
‘speelpleindesuikerspin’.

Schatten van Vlieg - Ruik jij wat ik ruik?
Maandag 11 juli tot woensdag 31 augustus l gratis l gezinnen met kinderen

Ga op zoek naar de schat van Vlieg in Moerbeke!
Tijdens deze schattenzoektocht voor gezinnen komen
jonge speurders aan de hand van vragen te weten waar
de schatkist is verstopt! Vind je de schatkist? Dan krijg je
een stickervel met een code waarmee je kans maakt op
een origineel gezinsweekendje in Ieper! De eerste 70
deelnemers zullen bovendien nog een leuk thematisch
gadget aantreffen in de schatkist!
Praktische info
Voor alle gezinnen met kinderen.
De zoektocht start aan de bibliotheek (Statiestraat 4).
Bij een schattenjacht hoort uiteraard een schatkaart.
Download de kaart vanaf 11 juli op
moerbeke.be/schatten-van-vlieg
Meer info?
jeugd@moerbeke.be en www.schattenvanvlieg.be

Nuttige informatie
Up to date informatie
Hou zeker onze websitepagina moerbeke.be/zomervakantie-2022 in de gaten voor extra informatie
rond de opvangmogelijkheden.

Financieel (even) moeilijk?
Is je kind ingeschreven voor opvang bij BKO Alles Kids? Afhankelijk van je financiële situatie is het
mogelijk dat je recht hebt op een sociaal tarief.
Ingeschreven voor een kamp of een activiteit? Als je in een financieel moeilijke situatie zit, betaalt het
fonds voor participatie en sociale activering een deel van je activiteit terug.
Wil je weten of je recht hebt op sociaal tarief of een terugbetaling?
Neem contact op met een medewerker van het Sociaal Huis.
Neem telefonisch contact op met 09 346 81 61 of mail naar sociaalhuis@moerbeke.be

Overzicht inschrijvingen
Let op, de inschrijvingen voor ons opvangaanbod verlopen via i-Active* en webformulieren.
De facturatie verloopt voor alle opvangmogelijkheden via i-Active. Nog geen login voor i-Active?
Registreer je op voorhand via moerbeke.i-active.be
*I-Active is de nieuwe benaming voor het vroegere ‘I-School’.
Vul de medische fiche op moerbeke.be/medische-fiche in voor de start van de eerste opvandag a.u.b.
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Creakamp
Skatekamp
Daguitstap Technopolis
Daguitstap naar Bes en Bloem
& Alpaca Bambrugge

Vanaf maandag 4 juli via
sport@moerbeke.be
of 09 326 71 93

CONTACT
Sportdienst
sport@moerbeke.be - 09 326 71 93
Jeugddienst
jeugd@moerbeke.be - 0492 15 29 05
Kinderopvang Alles Kids
alleskids@moerbeke.be - 0486 64 27 88

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Moerbeke Sport, Moerbeke Jeugd & Alles Kids

V.U. De Caluwé Robby – Lindenplaats 7 – 9180 Moerbeke – 09 346 80 05

Woensdag 18 mei vanaf 8u30
via moerbeke.be/i-active

