AAP in de zomervakantie
maandag 09 maart 2020
We geven je alvast een overzicht van ons aanbod voor de zomervakantie. Inschrijven kan vanaf 20 april
om 17 uur via ons online platform.

Sprookjesbos
Woensdag 1 t/m vrijdag 3 juli
De eerste dagen van de vakantie zijn gereserveerd voor de allerkleinsten. Ze worden ondergedompeld in
een ware sprookjessfeer. In het sprookjesbos leren ze alles over de drie biggetjes en hun gekke avonturen.
Dit kamp is een leuke combinatie van fijn bewegen en knutselen, ideaal om de zomervakantie in te gaan.
Uur: 9.00 tot 16.00 uur
Waar: Sporthal Eversel, Padbroekweg 1
Wie: Geboren 2014 t/m 2016
Prijs: 39 euro
Tussen 8.00 en 9.00 uur en 16.00 en 17.00 uur is er opvang voorzien in de sporthal

Sportkamp Atletiek
i.s.m. AVT Heusden-Zolder en AC Meylandt
Maandag 3 t/m vrijdag 7 augustus
Zet de vakantie in met dit toffe sportkamp! De verschillende disciplines binnen de atletiek (hoogspringen, verspringen, sprint …) worden op
een speelse manier aangeleerd en ingeoefend. De kampen gebeuren onder begeleiding van gediplomeerde atletiekmonitoren.
Uur: 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Atletiekstadion De Veen, Veenderweg 48
Wie: Geboren 2008 t/m 2013
Prijs: 35 euro
Tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 12.00 en13.00 uur is er opvang ter plaatse

Ridders en prinsessen
Maandag 3 t/m vrijdag 7 augustus
Gedurende een week worden de kinderen ondergedompeld in de fijne sfeer van prinsen en prinsessen, een sprookjesweek kondigt zich
aan. Het wordt een week vol bewegen en leuke knutselprojecten.
Uur: 8.30 tot 12.30 uur
Waar: Sporthal Eversel, Padbroekweg 1
Wie: Geboren in 2013 t/m 2016
Prijs: 35 euro
Tussen 7.30 uur en 8.30 uur is er opvang voorzien in de sporthal

BMX-kamp
i.s.m. BMX Circuit Zolder
Maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus
BMX wordt steeds populairder, zowel bij jong als oud. Afdalen van de 8m hoge startheuvel, springen over de heuvels, scheuren door de
bochten, pumpen op de pumptrack,… allemaal onderdelen van BMX die aan bod komen tijdens dit beginnerskamp.
Uur: 9.00 tot 12.00 uur
Waar: Circuit Zolder, Terlaemen 30
Wie: Geboren in 2004 t/m 2011
Prijs: 50 euro

Badmintonkamp

Badmintonkamp
i.s.m. BC Smash Berkenbos
Maandag 17 t/m vrijdag 21 augustus
Beginner of gevorderde speler? Dit kamp is voor alle niveaus. Onder begeleiding worden de beginselen van het badminton aangeleerd, of
worden de reeds gekende technieken verfijnd.
Uur: 9.00 tot 16.00 uur
Waar: Sporthal Berkenbos, P. Paquaylaan 121
Wie: Geboren in 2008 t/m 2013
Prijs: 50 euro
Tussen 8.00 en 9.00 uur en 16.00 en 17.00 uur is er opvang voorzien in de sporthal

Funtastisch!
Maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus
Dit al te gekke kamp is ideaal voor iedereen die van sport en fun houdt. We gaan 5 dagen lang uit de bol met allerlei sporten, spelletjes,
sportieve uitdagingen,… Het wordt een knotsgekke cocktail van beweging, sport en spel!
Uur: 9.00 tot 16.00 uur
Waar: Sporthal Heusden, P. Van Mierlolaan 17
Wie: Geboren in 2008 t/m 2013
Prijs: 65 euro
Tussen 8.00 en 9.00 uur en 16.00 en 17.00 uur is er opvang voorzien in de sporthal

