
  

  

 ЛІТО 2022 
МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛІТНІХ КАНІКУЛ 



  

 Літні спортивні табори #sportersbelevenmeer 

Дитячі табори 

Корабель "Привіт, пірати!" 
 З понеділка 4 по п'ятницю 8 липня l 75 євро l від 3 до 5 років 

Табір "Дикий Захід"  
З понеділка 22 по п'ятницю 26 серпня l 75 євро 

У цьому таборі ви поринете в життя справжнього пірата! 
Ми вирушаємо в дорогу відкриттів 
через паркур і пробуватимемо долати різні перешкоди! 
Ми будемо працювати з рівновагою, усвідомленням тіла 
та самовпевненістю. Крім того, ми зробимо відповідний 
костюм, наш власний піратський капелюх, 
пов'язку на око та бінокль! Можливо і ти станеш 
справжнім (міні) піратом?   

У цьому таборі ти повністю 
поринеш у дивовижний світ 
крутих ковбоїв та індіанців! Ми 
відкриємо для себе цей світ в ігровій формі і 
дізнаємося про різні види спорту Дикого 
Заходу! Одягни свій ковбойський капелюх або 
індіанський роуч та подорожуй з нами на 
Дикий Захід! 

Дитячі спортивні табори початкових класів 

3 ,2,1… GO! 

Стань справжнім Робінзоном 
З понеділка 22 по п'ятницю 26 серпня l 75 євро l 
від 6 до 12 років 

З понеділка 4 по п'ятницю 8 липня l 75 євро l від 6 до 12 років 
 
 

Ти справжній авантюрист і ніколи не здаєшся? 
Тоді цей авантюрний табір- 
ідеальний табір для тебе! BVLO (De Bond voor 
Lichamelijke Opvoeding = Асоціація фізичного 
виховання) шукає справжнього виживача і 
найзавзятішого в групі. 
Познайомся з деякими складними 
завданнями та покажи, хто тут справжній 
Робінзон! 

Робінзон!3,2,1… GO, початок незліченних ігор та 
битв, які ми разом відкриємо протягом цього тижня 
омніспорту! 
Відмінна команда, спорт та веселощі! Ось 
інгредієнти для крутого спортивного табору! Кожен день 
наші монітори будуть кидати нам виклик. Разом з усіма 
ти навчишся доводити завдання до гарного кінця, 
працювати в групі та досягати своєї мети! 

Хочеш у класний та спортивний табір під час 
літніх канікул?? 

Практична інформація 
 
 Спортивний зал Moerbeke (Moerhofstraat 18a) 
 Вітаються дошкільнята та учні початкових класів від 
3 до 12 років. 
 Спортивний табір починається о 9.00 ранку, 
закінчується о 16.00. 
 Додатковий годинник прийому: з 8 ранку та 
продовження до 17.30. 
 Дітям потрібно принести з собою обід, 2 
перекушування, напої на весь день, спортивний одяг 
та спортивне взуття. 
 Табори працюють спільно з BVLO (De Bond voor 
Lichamelijke Opvoeding = Асоціація фізичного 
виховання). 
 Питання чи проблеми? sport@moerbeke.be 

Записатися можна з понеділка, 16 травня, о 9.00. 
через moerbeke.be/i-active 
Безкоштовно скасувати можна електронною поштою 
за 2 тижні до початку табору. Чи не через i-Active. 
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 Велика Битва Спортивний День Пригод 
Субота, 27 серпня, 20 євро/команда, від 16 років  

Цього року вшосте ми організуємо «Велику 
битву". Незабутній день повний спорту, ігор та 
змагань. Хто поїде додому із кубком "Великої Битви" 
цього року? Створи свою власну команду, збери 8-10 
учасників та кинь виклик своїм сусідам, друзям, 
спортивній секції, молодіжній організації...! Запишись 
та проведи хороший день з друзями 

Praktische info 

Спортивні майданчики Moerbeke 
(Moerhofstraat 18a) 
Велика Битва розпочинається о 13:00. 
Для кожної команди є знову іменні футболки. 
Одягни спортивний одяг. 
Питання чи проблеми? 

 

 
sport@moerbeke.be 

Ти знайшов команду? 
Записатись можна з понеділка 4 липня 
через електронну пошту 
sport@moerbeke.be  
або за телефоном 09 326 71 93 

#sportersbelevenmeer 
© Blotevoetenpad The Outsider Vlaamse Ardennen 

Практична інформація 

 

 

© Klimtoren The Outsider Vlaamse Ardennen 

Inschrijven kan vanaf maandag 4 juli om 9u00 
via moerbeke.be/i-active 

 The Outsider (Donkstraat 50, 9700 Oudenaarde) 

 Для дітей віком від 8 до 15 років. 

 Заходи розпочинаються о 10:00, закінчуються 

о 15:00. 

 Ми вирушаємо о 7.30 ранку з Мурбеке 

(Markt) та о 7:45 з Вахтебеку (Dr. Jules 

Persynplein). Прибуваємо приблизно о 9:00. 

Ми повертаємось близько 16:00. Назад до 

Вахтебеків 17:45 і о 18:00 в Мурбекe. 

 діти беруть із собою щось перекусити, 

упакований ланч, (можливо також 

запасне взуття). 

 Відправлення з дому у спортивному одязі. 

 Питання чи проблеми? 
 sport@moerbeke.be  
 

Спортивна служба Moerbeke та 

Wachtbeke вирішили знову 

організувати День Пригод цього 

літа. Цього року ми повернемося до 

“The Outsider” в Oudenaarde! 

Цього року будуть не похід пригод, 

каное та пейнтбол, а будуть боса 

стежка, спелеотемпл (проходи з 

темними та вузькими 

кооридорами), мега SUP (дошка 

для серфінгу з веслом), вежа для 

скелелазіння "Блакитний Діамант", 

болотна стежка… Кожному своє! 
Програма від 8 до 11 років 

 Босонога доріжка 

 Спелео Храм 

 Альпіністська вежа Blue Diamond 

 Мега САП 

 Сухий Тімбілдінг 

Програма від 12 до 15 років 

 Сходження на вежу "Блакитний Діамант" 

 Водні лижі 

 Мотузкова драбина 

 Водяна тарзанка 

 Болотяна доріжка 

Ты собираешься на день приключений? 
Записаться можно с понедельника 4 июля в 9:00 

через moerbeke.be/i-active 

https://moerbeke.be/i-active


  

  

 Догляд за дітьми "AllesKids" 
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 regelement van de werking. 
Vragen of problemen? alleskids@moerbeke.be 

Nood aan zomeropvang? Opvangkalender met openingsuren: 

De inschrijvingen starten op vrijdag 20 mei om 20u00 
via moerbeke.be/i-active 

1 juli 
Gesloten 
4 t.e.m. 8 juli* 
u45 tot 18u15 
1 t.e.m. 15 juli* 
u45 tot 13u00 (namiddag speelplein) 
8 t.e.m. 22 juli 

6 
1 
6 
1 

Een inschrijving annuleren of aanpassen verloopt ook 
via moerbeke.be/i-active 

Annuleren? Gesloten (collectieve sluiting) 
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. 

25 juli t.e.m. 19 augustus* 
6 u45 tot 13u00 (namiddag speelplein, 
geen speelplein op maandag 15 augustus ) 

2 t.e.m. 26 augustus* 
u45 tot 18u15 
9 en 30 augustus* 
u45 tot 18u15 
1 augustus 

2 
6 
2 
6 

ALLES KIDS 
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 

GEMEENTE MOERBEKE 

3 
Gesloten 

*van maandag t.e.m. vrijdag 

З понеділка, 4 липня, по вівторок, 30 серпня l не більше 14,41 €/день l діти ясельного та молодшого 
шкільного віку 
 
Вам потрібен нагляд за дитиною? Ви прийшли у потрібне місце! Ми надаємо все літо 
розваги. Сподіваємось, боги неба та гарної погоди будуть з нами, так що у нас буде фантастичне літо! 

Практична інформація 
 

 Муніципальний BKO Everything Kids Moerbeke (Drongendreef 1) 

 Запрошуються дошкільнята та діти молодшого шкільного віку. 

 1,07 євро за півгодини, максимум 14,41 євро на день. 

 З собою мати відповідний одяг (можливо, плавальний костюм), пляшечку з напоєм, упакований ланч 
(якщо ваша дитина залишається їсти) і 1 або 2 перекушування. У дні прийому на дитячому майданчику 
De Suikerspin надається полуденок. Будь ласка, не забудьте завдати сонцезахисного крему на дитину в 
хорошу погоду. 

 Для отримання додаткової інформації ми посилаємося на правила роботи дитячого майданчика. 

 Питання чи проблеми? alleskids@moerbeke.be 

Потрібен нагляд улітку? 
 

Запис починається в п'ятницю, 20 травня, о 20:00 через 

moerbeke.be/i-active 

Скасування запису або зміни також через moerbeke.be/i-

active 

 

Скасування запису? 
 

Ви можете скасувати безкоштовно до 14 днів до дати 

початку нагляду. Скасування за 14-7 днів до прийому 

коштує €2,50/частина дня. Скасувати за 7 днів до 

денний догляд коштує €5,00/частина дня. 

Зовсім не прийти коштуватиме: € 10,00/частина дня. 

Календар прийому з годинником роботи: 

• 1 червня 

Закрито 

•  4 до 8 липня включно* 

з 6:45 до 18:15 

• 11 до 15 липня* 

   з 6:45 до 13:00 (денний ігровий майданчик) 

• 18 до 22 липня включно 

Закрито (колективне закриття) 

• 25 липня до 19 серпня* 

з 6:45 до 13:00 (денний ігровий майданчик,  

немає дитячого майданчика у понеділок 15 

серпня) 

• 22 до 26 серпня включно * 

з 6:45 до 18:15 

• 29 та 30 серпня* 

з 6:45 до 18:15 

• 31 серпня 

   Закрито 

 

*з понеділка по п'ятницю  

https://moerbeke.be/wp-content/uploads/2022/03/20190625_GR_HR_Alles-Kids_aanpassing20220101.pdf
https://moerbeke.be/wp-content/uploads/2022/03/20190625_GR_HR_Alles-Kids_aanpassing20220101.pdf
https://moerbeke.be/wp-content/uploads/2022/03/20190625_GR_HR_Alles-Kids_aanpassing20220101.pdf
https://moerbeke.be/wp-content/uploads/2022/03/20190625_GR_HR_Alles-Kids_aanpassing20220101.pdf
https://moerbeke.be/wp-content/uploads/2022/03/20190625_GR_HR_Alles-Kids_aanpassing20220101.pdf
https://moerbeke.be/wp-content/uploads/2022/03/20190625_GR_HR_Alles-Kids_aanpassing20220101.pdf
https://moerbeke.be/wp-content/uploads/2022/03/20190625_GR_HR_Alles-Kids_aanpassing20220101.pdf
https://moerbeke.be/wp-content/uploads/2022/03/20190625_GR_HR_Alles-Kids_aanpassing20220101.pdf
https://moerbeke.be/wp-content/uploads/2022/03/20190625_GR_HR_Alles-Kids_aanpassing20220101.pdf
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active


  

  

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. 

Творчий табір "Рейнджери поспішають на допомогу" 
з понеділка 18 по п'ятницю 22 липня l 75 євро l діти ясельного та молодшого шкільного віку 

 

«На джипі через джунглі 

Парад папуг навколо нас 

На джипі через джунглі 

Ти не залишаєшся один, тисни на газ». 

 

На цьому тижні ми вирушимо в джунглі, як Самсон і Герт і дізнаємося, хто живе у 

джунглях. Ми похитаємось на ліані та кинемо виклик вулкану. Ми застрибнемо на спину 

слона. Як же тут чудово! Наш джип вже чекає на вас, так що сідайте! 

 

Практична інформація 
 

 Спортивний зал Moerbeke (Moerhofstraat 18a) 

 Запрошуються дошкільнята та діти молодшого шкільного віку. 

 Табір починається о 9:00 та закінчується о 16:00. 

 Додатковий прийом від аніматорів Crejaksie: з 7:30 ранку та продовження до 17.30. 

 Аніматори Crejaksie працюють по десять і чотири години щодня. Упакований ланч ви повинні 

принести самі. Також свою пляшку для пиття, а також відповідний одяг (можливо, плавальний 

костюм). Будь ласка, змастіть свою дитину заздалегідь сонцезахисним кремом, якщо буде хороша 

погода. 

 Табори працюють спільно з Crejaksie. 

 Питання чи проблеми? jeugd@moerbeke.be 

 

Хочеш у джунглі? 
 

Реєстрація розпочнеться у середу, 18 травня, о 8:30 на сайті moerbeke.be/i-active. 

Ви можете безкоштовно скасувати бронювання електронною поштою до 4 липня. Чи не через i-Active. Якщо 

не скасовувати = виставляється повний рахунок. 

Дитина захворіла? Залишіть його вдома, але дайте нам знати. Витрати буде скасовано за наявності довідки 

від лікаря, яку потрібно надати протягом 7 днів. 

https://moerbeke.be/i-active
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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,…). 

men? jeugd@moerbeke.be 

Практична інформація 
 

 Школа GBS De Vlinderdreef (Zwaaikom 1) 

 Вітаються як початківці, так і просунуті скейтери 

від 6 до 16 років. 

 Табір починається о 9.00 ранку і ми закінчимо о 

12.00. Прийом вранці до 9.00 та продовження 

можливі через запис BKO Alles Kids (крім середи 31 

серпня). 

 Візьми з собою пляшку води та їжу щоб 

перекусити. Ми надаємо скейтборд та захисне 

обладнання.Якщо ти маєш свій скейт та інше, то 

теж можеш взяти з собою. 

 

Питання чи проблеми? jeugd@moerbeke.be 

Катання на скейті це для тебе? 
 

Запис починається в середу 18 травня о 8:30 

через moerbeke.be/i-active 

Кількість місць обмежена: 24 дитини! 

Дитина хвора? Залишіть його вдома і дайте 

нам знати. 

Витрати покриваються, якщо є довідка від 

лікаря, яка має бути надана протягом 7 днів. 

Скейт-табір 
з понеділка 29 по середу 31 серпня l 22,50 євро l від 6 до 16 років 

 

Ви давно хотіли навчитися кататись на ковзанах? Або у вас вже є досвід, і ви хотіли б дізнатися деякі нові 

поради та рекомендації? тоді ми 

скейт-табір безперечно для вас! Сертифіковані тренери Академії SBA навчать вас усім премудростям 

професії та переконайтеся, що кожен у групі навчається на своєму рівні. Вони також забезпечують 

різне модульне обладнання для скейтборду (лавка, уступ, ящик, ...). 



  

  

Daguitstap naar Bes en Bloem 
& Alpaca Bambrugge 

Daguitstap Technopolis 
Dinsdag 30 augustus l 25 euro l 7 tot 14 jaar 

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! 

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? 

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

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! 

Одноденна поїздка до “Bes en Bloem” (Ягода 

та Квітка) та “Alpaka Bambrugge” (Альпака 

Бамбрюгге) 
П'ятниця, 1 липня l 25 євро l від 7 до 14 років 

 

Потрібен відпочинок після напруженого навчального 

року? 

Приєднуйся до нас у комбіновану подорож і повернися 

розслабленим додому! 

 

Вранці ми вдихнемо атмосферу у "Bes en Bloem". З 

кошиком у руці ми вирушимо у захоплюючу пригоду у 

барвистому та органічному саду. Після цього ми творчо 

кулінаритимемо з нашими зірваними квітами та ягодами. 

 

Потім ми поїдемо до «Альпака Бамбрюгге», де на нас 

чекатимуть милі альпаки. 

На краю фламандських Арденн ми візьмемо цих 

приятелів на прогулянку через чудові великі поля. Це 

унікальний і особливий досвід, який почнеться з першого 

знайомства. Чим більше тварини вам довіряють, 

тим особливіше буде подорож! 

Практична інформація 
 

 Для дітей віком від 7 до 14 років. 

 Відправлення автобусом о 8.30 з Markt та 

назад близько 17.00. Спочатку ми їдемо в "Bes en Bloem" 

(Gentdam 29, Lokeren), а потім у “Alpaca Bambrugge” 

(Lindekouter 30, Erpe-Mere) 

 З собою принести обід, пляшку води та їжу щоб 

перекусити Від нас надається полуденок! 

 Питання чи проблеми? jeugd@moerbeke.be 

 

Ти хочеш збирати квіти та ягоди та 

після цього вирушити у похід із альпаками? 
Запис стартує в середу 18 травня о 8:30 через 

moerbeke.be/i-active 

Кількість місць обмежена: 18 дітей! 

Одноденна поїздка до Технополісу 
Вівторок, 30 серпня l 25 євро l від 7 до 14 років 

 

Як щодо того, щоб безпечно посадити літак на 

землю, вже за дві хвилини опинитися в 

величезному міхурі і відразу після цього 

подрімати на справжньому ліжку із цвяхів? Є 

тільки одне місце, де ви можете отримати все 

це в один день… Технополіс! Тебе захоплює 

наука та техніка? 

Молодіжна організація Мурбеке та Вахтебеку 

візьме вас із собою у подорож у світ відкриттів 

до фламандського, наукового та 

інтерактивного центру. Технополіс - його 

потрібно просто побачити і спробувати все, 

що зацікавить! 

 

Практична інформація 

 

 Для дітей віком від 7 до 14 років. 

 Відправлення в 8.30 зі школи De 

Vlinderdreef (Zwaaikom 1) і назад 

близько 17.00. У Технополіс ми їдемо 

автобусом (Technologielaan, Mechelen) 

 З собою принести обід, пляшку води 

та їжу щоб перекусити. Від нас 

надається полуденок. 

Питання чи проблеми? jeugd@moerbeke.be 

 

Вам цікава наука та технологія? 
Запис стартує в середу 18 травня о 8:30 через 

moerbeke.be/i-active 

Кількість місць обмежена: 18 дітей! 

https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
mailto:jeugd@moerbeke.be


  

  

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 silo- 
overnachting! 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? Word je 15 jaar in 2022? 

Je meldt je aan bij de ingang. Dan kan je kiezen of je als tiener wilt komen of 
als hulpanimator. Twijfel je nog? Neem dan 
gerust contact met ons op! 

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 

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 

17u30. 
Uitzondering? Bespreek dit dan tijdig met de 
verantwoordelijken. 

Wil je op de hoogte blijven? Volg ons via 
onze facebookpagina ‘Speelplein De 
Suikerspin’ of op onze Instagrampagina 
‘speelpleindesuikerspin’. 

 

Чи наважитеся ви ступити з нами на чарівний острів? Цього року ми хотіли б познайомити вас з островом, де 

можна заблукати в джунглях з чарівними тваринами, підводним світом з найкрасивішими русалками, а також 

де ми зможемо разом помилуватися динозаврами. Ми вже стрибаємо від радості і хочемо якнайшвидше 

відкрити це все разом з тобою! 

 

Практична інформація 
 

 Муніципальна початкова школа De Vlinderdreef (Zwaaikom 1), вхід з боку Drongenreef. 

 Дошкільнята (3 роки), діти молодшого та середнього шкільного віку (з 1-го по 3-й клас середньої школи). 

 Ми відкриті з понеділка до п'ятниці. Зверніть увагу, що ігровий майданчик закрито у п'ятницю 22 липня 

та у понеділок 15 серпня! Під час великої поїздки у вівторок 9 серпня ігровий майданчик закрито для 

дітей молодшого та середнього шкільного віку. 10 серпня дитячий майданчик закрито для малюків. 

 Ми зустрінемо вашу дитину з 13.00 до 13.30 і весело гратимемо до 17.30. 

 Для наших silo's і супер silo's (з 5-го класу до 3-го середнього включно): цього року ми ночуватимемо у 

силосній вежі! Це відбуватиметься із п'ятниці 5 по суботу 6 серпня. Незабаром буде більше інформації. 

 Одягти відповідний одяг, який можна бруднити і пляшку для пиття. У теплу погоду ми можемо грати з 

водою або плавати, тому рекомендується взяти із собою купальний костюм та рушник. Цінні речі та 

електроніку залиште вдома. Порада: підпишіть усі особисті речі. 

 На дитячому майданчику надається 1 печиво/фрукт та 1 напій на дитину. Вода усю другу половину дня 

без обмеження. 

 Денний ігровий майданчик коштує 2,75 євро. Ця ціна розраховується через i-Active. На самому дитячому 

майданчику немає можливості сплатити готівку. 

              Одноденні подорожі, такі як розваги, басейн, ... не включені в цю ціну і оплачуються окремо. 

 

 Запитання? suikerspin@moerbeke.be або 0468 35 42 72 

 Проблеми із реєстрацією? Зв'яжіться з alleskids@moerbeke.be та suikerspin@moerbeke.be 

Дитячий майданчик “De Suikerspin” 

З понеділка 11 липня до п'ятниці 19 серпня l 12,75 євро/день l діти від 3 до 15 років 

Бажаєте провести веселі ігрові дні? 

 

 Ви реєструєтесь на вході. Батьки не входять до 

приміщення. 

 У хорошу погоду змастіть дитину 

сонцезахисним кремом. 

 Коли ви приходите за дитиною, то чекаєте 

поки що головний аніматор проводжає дітей 

до забираючого. 

 В цей час ви не заходите на територію! 

 Діти не можуть зайти до 13:00 та пізніше 13:30. 

Також вони не йдуть із майданчика до 17:30. 

 Виняток? Це можна обговорити. 

 

 

 

Тобі виповнюється 15 років у 2022 році? 
Ти можеш прийти як помічник аніматора. Все ще 

сумніваєшся? 

Не соромся зв'язатися з нами! 

 

Тобі виповнюється 16 років у 2022 році? 
Тоді тобі будуть раді як аніматор-спостерігач! Твоя 

робота компенсується волонтерською допомогою. 

Додаткову інформацію можна знайти на 

www.suikerspin.be або www.moerbeke.be 

 

Хочете бути в курсі останніх новин? 

Підпишись на нас у Фейсбуці "Playground De 

Suikerspin" або в Instagram 

"speelpleindesuikerspin". 
 

mailto:suikerspin@moerbeke.be
mailto:suikerspin@moerbeke.be
mailto:alleskids@moerbeke.be
mailto:alleskids@moerbeke.be
mailto:suikerspin@moerbeke.be
http://www.suikerspin.be/
http://www.suikerspin.be/
http://www.moerbeke.be/


  

  

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 

Знайдіть скарб мухи у Мурбеку! 

Під час цього сімейного полювання на скарб, молоді слідчі 

повинні будуть відповісти на запитання, щоб дізнатися, де 

захована скриня зі скарбами! Чи зможете ви знайти скриню зі 

скарбами? Тоді ви отримаєте наклейки з кодом, з яким у вас є 

шанс виграти оригінальні сімейні вихідні у Іпрі (Ieper)! На перших 

70 учасників також чекає тематичний гаджет у скрині зі 

скарбами! 

 

Практична інформація 
 

 Для всіх сімей із дітьми. 

 Пошук починається у бібліотеці (Statiestraat 4). 

 Полювання за скарбами, само собою, включає карту 

скарбів. Завантажити картку можна з 11 липня на 

moerbeke.be/schatten-van-vlieg 

 Більше інформації? 

jeugd@moerbeke.be та www.schattenvanvlieg.be              

Корисна інформація 
 

Актуальна інформація 
Обов'язково слідкуйте за додатковою інформацією на сторінці нашого сайту: moerbeke.be/zomervakantie-2022. 

щодо варіантів нагляду за дітьми. 

 

Фінансові складнощі? 
Ваша дитина зареєстрована у дитячому садку BKO Alles Kids? Залежно від вашого фінансового стану, 

Ви можете мати право на соціальну знижку. 

 

Записані до табору чи на захід? Якщо ви перебуваєте у скрутному фінансовому становищі, то 

соціальний фонд допоможе сплатити частину вартості. 

 

Ви хочете дізнатися, чи маєте ви право на соціальну знижку чи відшкодування? 

Зв'яжіться з нами за телефоном 09 346 81 61 або надішліть електронний лист на адресу 

sociaalhuis@moerbeke.be і зв'яжіться з соціальним співробітником.. 

              

“Скарби мух” – ти відчуваєш те саме, що відчуваю я?             
З понеділка 11 липня, середа, 31 серпня l безкоштовно l для сімей з дітьми  

http://www.moerbeke.be/schatten-van-vlie
http://www.schattenvanvlieg.be/
https://moerbeke.be/zomervakantie-2022
https://moerbeke.be/zomervakantie-2022


  

 

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. 

MEI 2022 MEI 2022 JULI 2022 

16 17 18 29 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22 4 5 6 4 8 9 10 

Sportkampen BKO Alles Kids Avonturensportdag 

Maandag 16 meivanaf 9u00 
viamoerbeke.be/i-active 

Vrijdag 20 meivanaf20u00 
viamoerbeke.be/i-active 

Maandag 4 juli vanaf 9u00 
viamoerbeke.be/i-active 

Battle 
16 17 18 29 20 21 22 

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

Skatekamp 
DaguitstapTechnopolis 
Daguitstap naar Bes en Bloem 
& Alpaca Bambrugge 

Woensdag 18 meivanaf8u30 
viamoerbeke.be/i-active 

C O N T A C T 
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 

 К О Н Т А К Т Ы  
 

 

Sportdienst - Спортивна організація 
sport@moerbeke.be - 09 326 71 93 

 

Jeugddienst - Молодіжна організація 
jeugd@moerbeke.be - 0492 15 29 05 

 

Kinderopvang Alles Kids - Догляд дітей  "Alles Kids" 
alleskids@moerbeke.be - 0486 64 27 88aalhuis@moerbeke.be і 

зв'яжіться з соціальним співробітником. 

 

 

 Бажаєте бути в курсі нашої діяльності? 
       Moerbeke Sport, Moerbeke Jeugd & Alles Kids 

              

Огляд реєстрацій 
 

Зверніть увагу, що запис для нагляду за дітьми здійснюється через i-Active* та веб-форми. 

Виставлення рахунків здійснюється через i-Active для всіх варіантів нагляду дітей. Ще немає логіну в i-Active? 

Увійдіть заздалегідь через moerbeke.i-active.be 

 

*I-Active - це нова назва колишньої "I-School". 

 

Заповніть медичну форму на сайті moerbeke.be/medische-fiche до початку першого дня. 

 

 

  ТРАВЕНЬ 2022                                       ТРАВЕНЬ 2022                                          ЛИПЕНЬ 2022 

 Sportkampen -

Спортивні табори 

 
Понеділок 16 травня з 9.00 

viamoerbeke.be/i-active 

              

 Creakamp - Творчий табір 

 Skatekamp - Скейт-табір 

 Daguitstap Technopolis - Одноденна поїздка до Технополісу 

 Daguitstap naar BesenBloem & Alpaca Bambrugge 

Одноденна поїздка в "Ягоди та Квіти" та "Альпака Бамбрюгге” 

 

Середа, 18 травня, з 8.30. 

через moerbeke.be/i-active              

 Avonturensportdag –  

День пригодницького спорту 

 
     Понеділок, 4 липня, з 9.00 

     через moerbeke.be/i-active 

 

 Battle  –  

Битва 
 

     З понеділка 4 липня через 

     sport@moerbeke.be 

     або 093267193              

 BKOAllesKids – 

Догляд за дітьми “Alles Kids” 
        

       П'ятниця 20 травня із 20.00 

       через moerbeke.be/i-active 

              

https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.i-active.be/
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active
https://moerbeke.be/i-active

