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VOORWOORD

Beste kinderen en beste ouders van de beste kinderen,
Het is gebeurd! Na maanden zwoegen achter die saaie schoolbanken is het
eindelijk weer tijd voor die o zo mooie zomer! Dat verdient vele toeters,
bellen en wel duizend vreugdedansjes!
Laat de zon in je hart. Ze schijnt voor iedereen, dus geniet van het leven.
Maar geniet vooral van die geweldige zomer! Twee maanden vakantie
betekent ook twee maanden plezier. In dit boekje vinden jullie al onze
superleuke thema's voor de Vakantieclub en al onze activiteiten voor de
Wacko zomer en Grabbelpas terug.
Veel speelplezier en klinkende groetjes!
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Artuur !

INFO

VAKANTIECLUB
Wat is de Vakantieclub?
Spelen, spelen en nog eens spelen in de vorm van spelletjes, uitstappen, toneel, sport, knutselen,
koken, ravotten, vriendjes maken…
De Vakantieclub werkt steeds met een dagprogramma. Aan de hand van een weekthema werken de
monitoren leuke activiteiten uit voor de kinderen. We zorgen voor een gevarieerd aanbod zodat
iedereen zich volledig kan uitleven: een fantasietocht, een knutselactiviteit, een spannend spel… De
Pagadders (jongste groep) hebben dagelijks crea- en spelactiviteiten. De Sloebers en Teens (oudere
groepen) kunnen elke namiddag kiezen tussen een atelier (knutselen, koken...), een spel
of vrij spel. Zo is er voor ieder wat wils!

Waar vind je ons?
Kinderen van 3 tot 12 jaar zijn welkom in Huis Verdonck. Ze worden hier onderverdeeld in de volgende
leeftijdsgroepen:
· Pagadders
· Sloebers
· Teens

Leeftijd
Pagadders: 3-5 jaar • Sloebers: 6-8 jaar • Teens: 9-12 jaar

Wanneer?
Zomervakantie:

Week 1: ma 4 juli - vrij 8 juli
Week 2: di 12 juli - vrij 15 juli
Week 3: ma 18 juli - woe 20 juli
Week 4: ma 25 juli - vrij 29 juli

Week 5: ma 1 aug - vrij 5 aug
Week 6: ma 8 aug - vrij 12 aug
Week 7: di 16 aug - vrij 19 aug
Week 8: ma 22 aug - vrij 26 aug

Prijs
Inwoner Aarschot: €6/€1,2 (Kansentarief UiTPAS)
Niet-inwoner Aarschot: €9,75
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Uren en dagindeling
Ophalen en afhalen:
Kinderen kunnen enkel gebracht en afgehaald worden op volgende momenten: tussen 7u30 en 9u00 en
tussen 16u00 en 18u00.
Het is belangrijk voor onze monitoren dat iedereen zich aan deze uren houdt. Hier kunnen dan ook geen
uitzonderingen op gemaakt worden.

Dagindeling:
07u30 tot 09u00: Opvang
09u00 tot 12u00: Opener, 10-uurtje, activiteit
12u00 tot 13u30: Lunch en vrij spel
13u30 tot 16u00: Opener, activiteit, 4-uurtje
16u00 tot 18u00: Opvang

Opgelet: De Vakantieclub werkt NIET met halve dagen! Om de dagindeling en planning van de
monitoren niet te verhinderen, komen kinderen steeds een volledige dag naar de
Vakantieclub. Halve dagen zijn daarom niet mogelijk en kinderen kunnen 's middags
niet opgehaald worden.

Open Speelaanbod
Op vrijdag is het feest: Open Speelaanbod. Dit is een speelsysteem waarbij de kinderen zelf hun dag
samenstellen. We kleden de Vakantieclub die dag extra leuk in. Aan de hand van een opener worden
de activiteiten van de dag voorgesteld. De kinderen kunnen terecht in heel wat speelhoeken (bouwen,
voorlezen, show,…), meedoen met activiteiten (crea, spel) of zelf wat verzinnen met het materiaal uit
de speelwinkel. Keuze te over!

Vakantieclub: Da’s gezond!
De Vakantieclub zet in op actief zijn en (buiten)spelen. Maar bewegen alleen is niet het enige. We willen
kinderen graag bewust maken van gezonde voedingsgewoonten. Daarom vragen we om bijvoorbeeld
enkel water mee te nemen in de drinkbus. Deze wordt door de Klinkermoni’s steeds bijgevuld met fris
kraantjeswater. Ook vragen we om geen snoepjes of chips als versnapering in het rugzakje te stoppen,
maar een lekker stuk fruit of een koekje.
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Woensdag uitstap

Vanaf deze zomer gaan we terug op woensdag uitstap! Dit wil zeggen dat we elke woensdag een hele dag
op verplaatsing zullen gaan. De woensdag uitstap kan gaan van een recreatiedomein naar een mega leuke
binnenspeeltuin. De uren blijven over het algemeen hetzelfde het speelplein gaat open vanaf 7u30. Om
9u vertrekken we met de bus naar de uitstap. We zullen wel telkens wat later thuis zijn, om 16u30
verwachten we terug aan Huis Verdonck te zijn.
Benieuwd wat de woensdag uitstappen zijn? Neem gerust een kijkje bij de Grabbelpas 6+ activiteiten. Zij
gaan immers mee op woensdag uitstap.

Inclusie

Vanuit de Vakantieclub vinden we het heel belangrijk dat iedereen kan genieten van onze leuke vakanties.
Daarom is er tijdens de zomervakantie op de Vakantieclub speciale aandacht zijn voor kinderen met
fysieke en/of verstandelijke beperking of voor kinderen met extra noden. Zij worden extra begeleid of
ondersteund door een aantal monitoren tijdens de Vakantieclub. Komt uw kind hiervoor in aanmerking?
Neem contact op met Jeugdcentrum De Klinker via info@jcdeklinker.be en we regelen een intakegesprek.
We bekijken samen de aard van de beperking en de wensen en noden van je kind.

Parkeerbeleid
Huis Verdonck

We begrijpen dat er aan Huis Verdonck weinig parkeermogelijkheden zijn. Toch willen we de ouders
erop wijzen om zich correct te parkeren. Zo kan je op de baan (niet op het voet- of fietspad!) parkeren.
Let er wel op dat je niet voor een oprit van een van onze buren of aan het zebrapad staat!
Twijfels of vragen? Aarzel niet om met ons contact op te nemen.
Jeugdcentrum De Klinker
Demervallei 14, 3200 Aarschot
016 56 62 24
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Thema's zomervakantie
Hallo daar,
Net zoals voorbije vakanties gaan we telkens een week lang werken rond een bepaald thema. Benieuwd
welke thema's er aanbod gaan komen tijdens de zomervakantie? Neem snel een kijkje hieronder:

3. Ridders en jonkvrouwen

1. Jungle

2. Olympische spelen

6. Piraten

4. Superhelden
5. Circus

7. De ruimte

8. Rock Verdonck
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INFO

JC DE KLINKER
Inschrijven
Inschrijven kan telkens een 5-tal weken voor aanvang van de vakantieperiode
Vakantieclub Krokus en Pasen: vanaf 17/01/2022
Vakantieclub Zomer: vanaf 02/05/2022
Vakantieclub Herfst: vanaf 12/09/2022
Op deze data kan je telkens inschrijven vanaf 9u via:
reservaties.aarschot.be
Zolang er vrije plaatsen zijn kan je voor de Vakantieclub inschrijven, met 1 inschrijving kan je zelfs
meerdere kinderen binnen hetzelfde account inschrijven.
Na de inschrijving(en) moet je meteen online betalen. Je ontvang een bevestigingsmail van je bestelling,
in je gezinsprofiel kan je de inschrijvingen en praktische gegevens bekijken. Geen bevestigingsmail
ontvangen? Kijk in je map 'ongewenste post' of contacteer de jeugddienst.
Als de Vakantieclub volzet is, kan je inschrijven voor de wachtlijst.Je ontvangt een bevestigingsmail als
er een plaats is vrijgekomen.

Annuleren
De inschrijvingskosten worden enkel terugbetaald bij ziekte of overlijden. Het indienen van een
ziektebriefje is verplicht binnen 2 weken na de activiteit. Dit briefje breng je binnen aan de balie van
JC De Klinker en niet op de Vakantieclub zelf. Bij annulering van andere aard worden er kosten
aangerekend. Extra: aarzel niet om dokter te contacteren en een doktersbriefje te vragen als je kind
symptomen van corona vertoont, ook al zijn deze maar mild. Zo houden we het voor iedereen veilig.
Bij annulering tot en met 30 kalenderdagen voor aanvang van de activiteiten is de annulering
kosteloos. Het inschrijvingsgeld wordt niet gefactureerd.
Bij annulering tussen 29 en 7 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit is de annulering niet
kosteloos. De helft van het inschrijvingsgeld wordt gefactureerd wegens administratieve kosten.
Bij annulering 6 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit wordt de volledige kostprijs
aangerekend wegens administratieve kosten

Opgelet: annuleringen moeten steeds schriftelijk (per mail of brief) doorgegeven. Mondelinge of
telefonische annuleringen worden niet aanvaard.
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Tegemoetkoming
Kansentarief UiTPAS: De UiTPAS aan kansentarief vervangt het sociaal tarief in de stad. Als je deze
UiTPAS hebt, betaal je slechts 20% van het inschrijvingsgeld (voor een dag in de Vakantieclub betaal
je dan €1,2 ipv €6). Een UiTPAS aan kansentarief kan je aanvragen in het Sociaal Huis.
UiTPAS punten sparen: Per Vakantieclubdag kan je 1 punt sparen. Je kan je UiTPAS scannen bij
aankomst. Een UiTPAS kan je aankopen op verschillende locaties in de stad. Meer info op
https://www.aarschot.be/uitpas.
Afbetalingsplan: Ouders kunnen een afbetalingsplan aanvragen waarbij de factuur afbetaald wordt in
schijven over een bepaalde periode. Het plan wordt in onderling overleg opgemaakt.
Fiscaal attest: Je kan de kosten voor de opvang van je kinderen onder de 12 jaar inbrengen als
vermindering van je belastbaar inkomen.
Mutualiteit: Sommige mutualiteiten betalen het inschrijvingsgeld gedeeltelijk terug. Je vraagt deze
terugbetaling aan met een standaardformulier van je ziekenfonds. Meestal kan je deze via het internet
downloaden. Documenten van de mutualiteit voor 2021 breng je binnen in JC De Klinker in januari 2022.
Meer informatie en voorwaarden via de website van je mutualiteit.

Info en noodgevallen
Voor informatie kan je terecht in Jeugdcentrum De Klinker tijdens de openingsuren of op het nummer
016/56.62.24. Voor noodgevallen buiten de openingsuren van JC De Klinker, kan je vanaf 7u30 tot 18u
terecht op het nummer van de Vakantieclub 0471 10 24 56.

Openingsuren jeugdcentrum De Klinker
Maandag: 09u00-19u30
Dinsdag: Gesloten (open tijdens Vakantieclub/Grabbelpas)
Woensdag: 09u00-17u00
Donderdag: 09u00-17u00
Vrijdag: 09u00-17u00
Tijdens de middag tussen 12u00 en 13u00 is het jeugdcentrum gesloten.
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HANDIG OM TE WETEN
Zindelijkheid:
Kinderen moeten zindelijk zijn. Natuurlijk kan iedereen wel eens een ongelukje hebben, maar dit mag niet
dagelijks voorvallen. Er zijn niet voldoende monitoren om kinderen hier bij te begeleiden en aan
zindelijkheidstraining te doen.
Kleding:
Buiten spelen is natuurlijk altijd het leukst. Maar van buiten spelen word je vuil. Laat je kind speelkledij
dragen die vuil mag worden en geef je kind ook een pull en regenjas mee.
Medicatie:
Als je kind medicatie nodig heeft, meld dit dan bij aankomst aan de hoofdmonitor en breng ook een
schriftelijke toestemming voor de toediening mee.
Wat laten we thuis:
Extra centjes meegeven is niet nodig. De kinderen mogen tijdens de activiteiten niets aankopen, tenzij we
dit op voorhand anders vermelden. Het gebruik van een gsm-toestel of videospelletje is verboden.
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INFO

GRABBELPAS 6+ & Wacko
Wat is Grabbelpas 6+
De Grabbelpas biedt 3 keer per week, maandag, woensdag en vrijdag een andere activiteit aan: een leuk
spel, een crea-activiteit, een workshop, een uitstap naar een pretpark of een bezoek aan een museum.
De Grabbelpas is er voor de leeftijdsgroep van 6 tot en met 11 jaar. Voor jongeren van 12 tot 16 jaar zijn
er de Wacko activiteiten.

Waar vind je ons?
De activiteiten van de Grabbelpas 6+ zullen telkens plaatsvinden op of vertrekken vanuit de terreinen van
BLO Elzenhof (Nieuwland 1, 3200 Aarschot).
De activiteiten van de Wacko zullen telkens plaatsvinden aan jeugdcentrum De Klinker (Demervallei 14,
3200 Aarschot).

Leeftijd
Grabbelpas 6+
Grabbelpas 6+ is er voor kinderen vanaf 6 jaar tot en met 11 jaar.
Wacko
Wacko is er voor jongeren vanaf 12 jaar tot en met 16 jaar.

Prijs
De deelnameprijs kan variëren van dag tot dag, dit zowel voor de Grabbelpas 6+ als voor de Wacko
activiteiten De deelnemers die in Aarschotwonen, krijgen een prijsvoordeel. Kinderen en jongeren uit een
gezin met een beperkt inkomen, kunnen een beroep doen op de Uitpas met kansendarief.
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ACTIVITEITEN
GRABBELPAS 6+
Maandag 4 juli

Lasershooting
Ontwijk je tegenstander, verschuil je achter
verschillende obstakels. Speel het spel tactisch
en schiet jezelf naar de overwinning

13u - 17u

Aarschot: €8
Niet Aarschot: €11,75

BLO Elzenhof

Drinkbus
Fruit / koek

Woensdag 6 juli

Provinciedomein:
Kessel - lo
In het provinciaal domein kunnen we oneindig
veel spelen. Dat wordt gegarandeerd een dag vol
plezier.
8u - 18u

Aarschot: €6
Niet Aarschot: €9,75

BLO Elzenhof

Lunchpakket
Fruit en koek
zwemkledij
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ACTIVITEITEN
GRABBELPAS 6+
Vrijdag 8 juli

Bellewaerde
Bellewaerde Park, da's niet normaal! We gillen de
longen uit ons lijf en we staan oog in oog met de
meest indrukwekkende dieren.

8u - 18u

Aarschot: €25
Niet Aarschot: €28,75

BLO Elzenhof

Lunchpakket
Fruit en koek

Woensdag 13 juli

Provinciedomein:
Hofstade
Vandaag maken we het centrum van Sport
Vlaanderen Hofstade onveilig. Kom je mee
ravotten en zwemmen op deze woensdaguitstap?

8u - 18u

Aarschot: €6
Niet Aarschot: €9,75

BLO Elzenhof

Lunchpakket
Fruit en koek
zwemkledij
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ACTIVITEITEN
GRABBELPAS 6+
Vrijdag 15 juli

Pairi Daiza
Vandaag trekken we met zijn alle naar één van de
grootste dierentuinen van Europa, Pairi Daiza.
Hier kunnen we wel tot zo'n 700 dieren
ontmoeten.
8u - 18u

Aarschot: €25
Niet Aarschot: €28,75

BLO Elzenhof

Lunchpakket
Fruit en koek

Maandag 18 juli

Free run
Freerunning is een discipline waar je je lichaam
gebruikt om obstakels te overwinnen en
zelfopgelegde uitdagingen te halen.

13u - 17u

Aarschot: €8
Niet Aarschot: €11,75

BLO Elzenhof

Drinkbus
Fruit en koek
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ACTIVITEITEN
GRABBELPAS 6+
Woensdag 20 juli

Provinciedomein:
De Nekker
De Nekker is de plek bij uitstek om heerlijk te
ontspannen en te genieten van al het leuks. We
laten ons volledig gaan op de speeltuinen waarna
we kunnen chillen op het strand.
8u - 18u

Aarschot: €6
Niet Aarschot: €9,75

BLO Elzenhof

Lunchpakket
Fruit en koek
Zwemkledij

Maandag 25 juli

Op bezoek in het rusthuis
Vandaag brengen we een bezoekje aan het
rusthuis. Hier steken we de handen uit de
mouwen en helpen we iedereen waar nodig is.

13u - 17u

Aarschot: €8
Niet Aarschot: €11,75

BLO Elzenhof

Drinkbus
Fruit en koek
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ACTIVITEITEN
GRABBELPAS 6+
Woensdag 27 juli

Mega speelstad
Mega speelstad: het leukste indoor
kinderpretpark! Een hele dag leven we ons uit in
een mega binnenspeeltuin. Even nood aan frisse
lucht? Dan gaan we toch gewoon buitenspelen?
8u - 18u

Aarschot: €6
Niet Aarschot: €9,75

BLO Elzenhof

Lunchpakket
Fruit en koek

Vrijdag 29 juli

Walibi
Ben je op zoek naar sensatie of wil je je grenzen
verleggen? Ga dan zeker mee en neem plaats in
de spectaculaire attracties.

8u - 18u

Aarschot: €25
Niet Aarschot: €28,75

BLO Elzenhof

Lunchpakket
Fruit en koek
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ACTIVITEITEN
GRABBELPAS 6+
Maandag 1 augustus

Aan de slag met hout
Altijd al willen werken met hout? Benieuwd naar
wat je allemaal zelf kan maken? Dan moet je
zeker deelnemen aan onze workshop
houtbewerking.
13u - 17u

Aarschot: €8
Niet Aarschot: €11,75

BLO Elzenhof

Drinkbus
Fruit en koek

Woensdag 3 augustus

Provinciedomein:
Huizingen
In het provinciaal domein is er oneindig veel
speelplezier, 2 grote speeltuinen, een rotstuin,
een dierenpark en noem maar op. Dat wordt
gegarandeerd een leuke dag!
8u - 18u

Aarschot: €6
Niet Aarschot: €9,75

BLO Elzenhof

Lunchpakket
Fruit en koek
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ACTIVITEITEN
GRABBELPAS 6+
Vrijdag 5 augustus

Aqualibi
Houten gekleurde gevels, tropische
waterattracties en bruisende salsa: in Aqualibi
waan je je in de Caraïben. We leven ons vandaag
helemaal uit in dit zwemparadijs
8u - 18u

Aarschot: €25
Niet Aarschot: €28,75

BLO Elzenhof

Lunchpakket
Fruit en koek
zwemkledij

Maandag 8 augustus

Spelen met schaduw
We bedenken leuke schaduwpopjes, spelen met
licht en donker en brengen ze helemaal tot leven.

13u - 17u

Aarschot: €8
Niet Aarschot: €11,75

BLO Elzenhof

Drinkbus
Fruit en koek
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ACTIVITEITEN
GRABBELPAS 6+
Woensdag 10 augustus

Bokrijk
Stap mee met ons in een teletijdmachine, en vlieg
terug naar de jaren stilletjes. Altijd al willen weten
hoe het leven van overgrootoma of -opa er
vroeger uitzag? Ga dan zeker mee!
8u - 18u

Aarschot: €6
Niet Aarschot: €9,75

BLO Elzenhof

Lunchpakket
Fruit en koek

Vrijdag 12 augustus

Dierenasiel
Vandaag gaan we de vrijwilligers van het
dierenasiel een handje helpen. Samen gaan we de
dieren voederen, hokken uitmesten en noem
maar op.

8u - 18u

Aarschot: €8
Niet Aarschot: €11,75

BLO Elzenhof

Lunchpakket
Fruit en koek
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ACTIVITEITEN
GRABBELPAS 6+
Woensdag 17 augustus

Provinciedomein:
Netepark
Ravotten, ontdekken en spelen in hartje Kempen.
Klaar om het Netepark onveilig te maken?

8u - 18u

Aarschot: €6
Niet Aarschot: €9,75

BLO Elzenhof

Lunchpakket
Fruit en koek
zwemkledij

Vrijdag 19 augustus

Technopolis
Technopolis is een plek waar we alles over
wetenschap en technologie komen ontdekken.
Steek je handen uit de mouwen tijdens allerei
proefjes en geef je ogen de kost tijdens de gekke
demo's.
8u - 18u

Aarschot: €25
Niet Aarschot: €28,75

BLO Elzenhof

Lunchpakket
Fruit en koek
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ACTIVITEITEN
GRABBELPAS 6+
Maandag 22 augustus

Workshop krijttekeningen
Met krijttekeningen maak je makkelijk afwasbare
kunstwerken op muren. Zelf figureer je in je eigen
kunstwerk dat we op foto of in een stop-motion
filmpje vastleggen.
13u - 17u

Aarschot: €8
Niet Aarschot: €11,75

BLO Elzenhof

Lunchpakket
Fruit en koek

Woensdag 24 augustus

Provinciedomein:
Keiheuvel
Keiheuvel is een superleuk recreatiedomein in het
hartje van de Kempen, boordevol speeltuinen en
ander leuks. Ga je mee?

8u - 18u

Aarschot: €6
Niet Aarschot: €9,75

BLO Elzenhof

Lunchpakket
Fruit en koek
Zwemkledij
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ACTIVITEITEN
GRABBELPAS 6+
Vrijdag 26 augustus

Bobbejaanland
Tijd voor kriebels in de buik. We moeten rennen,
duiken, springen,... en vooral veel plezier maken
in het plezantste land, Bobbejaanland.

8u - 18u

Aarschot: €25
Niet Aarschot: €28,75

BLO Elzenhof

Lunchpakket
Fruit en koek
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MONITOR
WORDEN!

Wil jij graag monitor worden? Dat kan vanaf het jaar dat je 16 wordt!
Je begint met een gesprek met de vakantieverantwoordelijke van Jeugdcentrum De Klinker. Hier krijg
je alle informatie over de vakantiewerking, je verloning en wat we van jou als monitor verwachten. Je
begint steeds als starter-monitor. Let op: dit gesprek is verplicht!
Als starter-monitor sta je eerst één en of twee weken op de Vakantieclub. Dit is je “stage.” Na deze
week zitten jij de hoofdmonitor en vakantieverantwoordelijke samen voor een evaluatiegesprek. Na
een positieve evaluatie kan je starten als monitor, zowel op de Vakantieclub als de Grabbelpas!
Starter-monitoren worden aan een lager tarief vergoed dan gewone monitoren. Zodra ze zijn
aangenomen als monitor, worden ze aan hetzelfde tarief vergoed.
Wil je toch wat meer informatie of wil je eens een kijkje komen nemen wat monitor-zijn alle-maal
inhoudt? Dan mag je steeds een mail sturen naar merlijn@jcdeklinker.be of bellen naar jeugdcentrum
De Klinker.
Interesse?
Neem contact op met de vakantieverantwoordelijke via merlijn@jcdeklinker.be.
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