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VOORWOORD

Beste ouders

Alle jeugdactiviteiten voor de herfst- en kerstvakantie hebben we 
gebundeld in één brochure. Zo kunnen jullie op voorhand alles beter 
plannen. Houd deze brochure dus goed bij!

De herfstvakantie zetten we feestelijk in op zaterdagnamiddag 
29 oktober 2022 met een nieuwe activiteit voor het hele gezin:
‘Feesten met de Geesten’. 
Vervolgens is er op maandag 31 oktober 2022 de ‘herfstsportdag’. 
Op 3 en 4 november 2022 kan er in de namiddag opnieuw gespeeld 
worden in de sporthal met de kinderspeeldorpen en tot slot is er voor de
swappers op 3 november 2022 een initiatie van dronevliegen.

Na de succesvolle outdooredities zijn er ook indooredities van de Funtour
gepland. De eerste indooreditie, met als thema volkspelen, vindt plaats op
woensdag 16 november 2022.

In de kerstvakantie starten we met een indooreditie van de Funtour 
op woensdag 28 december 2022, met als thema reuzenspelen. 
Van 3 tot en met 6 januari 2023 gaat de tweede editie door van het 
kerstkamp Lego Masters en omnisport.

We wensen jullie kinderen alvast creatieve en sportieve vakanties toe!

Romina Vanhooren Tahira Malik
Schepen van Jeugd & Gezin Schepen van Sport
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Na een zalige zomervakantie is
het team van Zoo BKO er 
helemaal klaar voor om ook de
vakanties van het nieuwe
schooljaar terug tot in de
puntjes voor te bereiden. 

We gaan verder op het pad 
waar we voordien voor kozen: 
Geen vast thema meer tijdens 
de vakanties zoals op de 
woensdagen tijdens het 
schooljaar maar een
brede waaier aan uitgewerkte
activiteiten waaruit de kinderen
dan zelf kunnen kiezen waar
ze die dag zin in hebben.

Wat

ZOO BKO 
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ZOO BKO 

   Tijdens de herfstvakantie is de buitenschoolse kinderopvang elke werkdag
      open van woensdag 2 november tot en met vrijdag 4 november 2022, 
      telkens van 6.30 tot en met 19 uur.

!! Op maandag 31 oktober en dinsdag 1 november 2022 
is de kinderopvang gesloten. 

   Tijdens de kerstvakantie zijn wij open van dinsdag 3 januari tot en met 
      vrijdag 6 januari 2023, ook telkens van 6.30 tot 19 uur.

!! Wij zijn gesloten van maandag 26 december 2022 
tot en met maandag 2 januari 2023. 

Wanneer

Praktisch

Voor de opvang tijdens beide vakanties 
kan je telkens terecht op 2 locaties:

   Tijdens de herfstvakantie
      • De Grote Wolf (Aernoudstraat)
      • De Flamingo (De Tandem)

   Tijdens de kerstvakantie
      • De Grote Wolf (Aernoudstraat)
      • De Panda (Arnoldus)



ZOO BKO 
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Tijdens beide vakanties staat Zoo BKO
ook terug in voor de voor- en na-opvang voor de sportkampen.
Dit wel enkel op de locatie De Grote Wolf (Aernoudstraat). 
Ook voor deze opvang dient vooraf ingeschreven te worden.
Alle inschrijvingen gebeuren ook deze keer via het inschrijvingsplatform 
van i-Active. Meer informatie hierover vind je op www.oudenburg.be/i-active. 

De inschrijvingen starten:
   voor de herfstvakantie op vrijdag 30 september 2022 om 16 uur;
   voor de kerstvakantie op vrijdag 2 december 2022 om 16 uur. 

Inschrijven en kosteloos annuleren is mogelijk tot 14 uur de werkdag ervoor. 

De dag zelf kan je enkel kosteloos annuleren mits het voorleggen van een geldig bewijs. 

Inschrijven

Informatie

ZOO BUITENSCHOOLSE OPVANG
Aernoudstraat 15 – 8460 Oudenburg
T  059-56 84 44 
E ibo@oudenburg.be.



VRIJE TIJD

Wat, waar en wanneer
Op maandag 31 oktober 2022 kunnen de kinderen van het 1e leerjaar tot en met
het 2e middelbaar een hele dag sporten.  In sporthal Ter Beke wordt gestart met
reuzenspel, vervolgens stappen we de bus op naar het Boudewijnpark om te 
ijsschaatsen. In de namiddag gaan we zwemmen in het subtropisch 
zwembad LAGO in Brugge. 
De sportievelingen kunnen vanaf het 4e leerjaar al fietsend naar Brugge 
rijden. Er is een uitdagende mountainbikerit met toffe trails voorzien naar de 
ijsschaatshal. Vervolgens kunnen zij aansluiten bij de andere activiteiten en met de
bus terugkeren.

Voor wie
Kinderen van het 1e leerjaar tot en met 2e middelbaar
(geboortejaar 2016 – 2009)

Waar 
Verzamelen om 9 uur aan sporthal Ter Beke. 
Terugkomst om 16 uur.

Prijs
Hele dag: 20 euro per deelnemer
Huur mountainbike: 12 euro per fiets

Praktisch
Éen week vóór aanvang van de herfstsportdag krijgt iedere deelnemer 
alle praktische informatie. 

De inschrijvingen starten op woensdag 5 oktober 2022 om 16 uur. 

Herfstsportdag
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Wat
Tijdens de kerstvakantie gaat er voor de tweede keer een LEGO-kamp door waarin
sport gecombineerd worden met het bouwen van LEGO-bouwwerken.  Samen met
je vrienden bouw je een kasteel, ruimteschip, graaftruck, achtbaan …. 
Er zijn voldoende legopakketten met verschillende moeilijkheidsgraden. 
Pieter van “Click my Brick Oudenburg” helpt gedurende vier dagen met bouwen en
tips geven. Start het nieuwe jaar als een echte LEGO Master!

Voor wie
Voor alle kinderen van het 1e tot en met het 6e leerjaar 
(geboortejaar 2016 t/m geboortejaar 2011). 

Wanneer 
Van dinsdag 3 januari tot en met vrijdag 
6 januari 2023, van 9 tot 16 uur. 

Waar 
Sporthal Ter Beke

Prijs
48 euro.

Deelnameprijs
De deelnameprijs omvat het gebruik van de sporthal, materiaal, begeleiding door
gediplomeerde en ervaren monitoren of lesgevers en een verzekering tegen 
lichamelijke ongevallen.

Prijsaanpassing
Vanaf een derde deelnemer uit hetzelfde gezin voor dezelfde activiteit geldt een 
vermindering van 10%. Voor deelnemers die niet in Oudenburg wonen, verblijven of
naar school gaan, wordt een verhoging van 10% gevraagd. 

Kerstkamp “Lego masters en omnisport”
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Voor- en naopvang 
Er is opvang voorzien in de sporthal, telkens een halfuur voor aanvang van het 
sportkamp en een kwartier na afloop ervan. Daarnaast wordt met Zoo BKO
samengewerkt voor de verplaatsingen tussen De Grote Wolf en de sporthal. 
Let op! Elk kind dient vooraf ingeschreven te zijn in de buitenschoolse opvang. 

Pauzes
Er is een middagpauze voorzien van 12 tot 13 uur. Kinderen die over de middag 
wensen te blijven, dienen hun lunchpakket mee te brengen. 

Praktisch
Éen week vóór aanvang van het kamp krijgt iedere deelnemer alle praktische
informatie. 
De inschrijvingen starten op woensdag 7 december 2022 om 16 uur. 

Informatie
Sportdienst Oudenburg
Bekestraat 16 – Oudenburg, T 059-56 84 47 - E sportdienst@oudenburg.be

Hoe inschrijven 
Inschrijven is mogelijk via het inschrijvingsplatform van i-Active: www.i-active.be/login. 
Bij de kalender kan je doorklikken naar de startdatum van de desbetreffende 
sportkampen en de knop ‘inschrijvingen’ aanklikken. Hierna krijg je een halfuur de tijd
om te betalen via het winkelmandje (rechtsboven de desbetreffende pagina) om zo de
inschrijving te finaliseren. Vooraleer je kan inschrijven voor een activiteit moet je als
ouder/deelnemer vooraf geregistreerd zijn. De handleiding om je te registreren en in
te schrijven vind je terug op www.oudenburg.be/i-active. 
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Kinderspeeldorpen

Wat
De jeugd- en sportdienst slaan de handen terug in elkaar. 

Sporthal Ter Beke wordt tijdens de herfstvakantie voor 2 dagen 

omgetoverd tot een indoor kinderspeeldorp boordevol fun 

en attracties. Alle attracties staan onder toezicht. Ondertussen kunnen de ouders

genieten van een drankje in de cafetaria. Op het programma staat er hindernissen-

parcours, fietsparcours met gekke fietsen en een indoor lazershooting arena

Voor wie
Kinderen van het 1e kleuter tot en met het 6e leerjaar
(geboortejaar 2019 – 2011)

Wanneer 
donderdag 3 en vrijdag 4 november 2022, 
telkens van 13.30 tot 16.30 uur.

Waar 
Sporthal Ter Beke

Hoe inschrijven
De inkomprijs bedraagt 2,50 euro per dag per kind. Vooraf inschrijven is niet nodig. 



JEUGD
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Funtour 2022 – indoor 

Intussen hebben we heel wat outdoor-edities van de 

Funtour achter de rug waar we kennis maakten met verschillende 

speelzones in Oudenburg. Maar niet getreurd: we organiseren nu ook indoor-edities! 

Op woensdag 16 november 2022 van 13.30 – 16.30 uur zijn alle kinderen welkom

om in ipso facto verschillende volksspelen uit te proberen. 

Kom jij ook mee minigolfen, met een sjoelbak spelen of tafelkegelen? 

Kom op woensdag 28 december 2022 van 13.30 – 16.30 uur allerlei reuzespelen 

uitproberen in sporthal Ter Beke. Wie wint er in een spelletje reuzen vier-op-een rij?

Wie wil darten op een groot bord? Wij zijn alvast enthousiast!

Net zoals de andere edities is de Funtour geen opvang. 

Als ouder sta je zelf in voor toezicht. Ontdek het volledige aanbod en alle data op

www.oudenburg.be/jeugdaanbod/funtour.
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SWAP

Wat, waar & wanneer 
Op donderdag 3 november 2022 wordt er een extra SWAP ingepland! 
Van 13.30 tot 16.30 uur kunnen jullie deelnemen aan een workshop dronevliegen in
de grote zaal van ipso facto! In deze workshop  leer je eerst hoe je veilig een
drone kan besturen. Eens jullie dit onder de knie hebben, is het tijd voor uitdaging en
pure fun. Wat dit zal zijn kunnen we nog niet verklappen, maar wees gerust dat je na
afloop zal kunnen vliegen als een vogel. 

Wie
Alle tieners van 10 tot en met 15 jaar kunnen zich inschrijven via i-Active.

Hoe inschrijven 
Alle vrijetijdsdiensten werken met i-Active voor de inschrijven 
van kampen en activiteiten. Vooraleer je kan inschrijven voor 
een activiteit moet je als ouder/deelnemer geregistreerd zijn. 
De handleiding om te registreren en in te schrijven vind je op
www.oudenburg.be/i-active. 
Inschrijven kan tot en met 30 oktober 2022.

Enkele afspraken  
Je kan pas deelnemen aan de activiteit als je ingeschreven bent via i-Active. 
Indien er medische problemen zijn, moet je dit steeds vooraf aan de begeleiding
melden. Inschrijven is komen. Word je ziek dan moet je afbellen, zelfs al is het vlak
voor de activiteit! Enkel bij het voorleggen van een doktersbriefje krijg je het 
inschrijvingsgeld terug. De Swappers die zich inschrijven voor een activiteit zijn
verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens de begeleidende activiteit. 
Enkele dagen voor de activiteit krijg je nog een mail met de laatste afspraken. 

Informatie
JEUGDDIENST
Weststraat 24 (1ste verdiep) –  Oudenburg
T 059-56 84 54 
E jeugd@oudenburg.be

Dronevliegen



GEESTEN
Feesten met de

zaterdag 29 oktober 2022

KOM JIJ MEE FEESTEN?  
Film “COCO”
om 14 uur en om 16 uur

WORKShops
 
Dansinitiatie, griezeltocht 
in het abtspark en veel meer 

LOCATIE: ipso facto 

14.30 tot 17.30 uur


