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Corona info

Hoe inschrijven?
We zetten alles op een rijtje:

A. IBO Kinderclub Dolfijn: reglementair inchrijven voor het 

IBO kan in het OCMW-gebouw (brievenbus) of via e-mail, 

uitsluitend tijdens de data van de voorinschrijvingen.

B. Inschrijvingen voor speelplein, kleuterdagen, sportkampen 

en daguitstappen gebeuren volledig online via https://

hulshout.ticketgang.eu.

* Speelplein en kleuterdagen: hiervoor kan ingeschreven worden 

tot één dag vooraf. Er dient wel rekening gehouden te worden 

met een inschrijvingsstop als het speelplein, de kleuterdagen of 

de sportkampen volzet zijn.

* Sportkampen: hiervoor kan ingeschreven worden tot een week 

op voorhand.

* Daguitstappen: voor de daguitstappen moet ten laatste één 

week op voorhand ingeschreven worden.

Data voorinschrijvingenVanaf woensdag 10 juni 2020 om 09.00 uur tot dinsdag 30 juni 2020, 12.00 uur.

Hoe inschrijven voor het speelplein, 
de kleuterdagen, de sportkampen of de daguitstappen?

AAN LOKET

Mensen die niet over een computer beschikken of moeilijkheden ondervinden bij het registreren van hun account of bij het inschrijven, kunnen zich 
steeds wenden tot de verschillende loketten van de vrijetijdsdiensten. Dit kan enkel tijdens de data van de voorinschrijvingen. Bij inschrijving aan het 
loket dient u met gepast geld te betalen! Zonder betaling kan er geen inschrijving gebeuren.

Het online ticketsysteem genereert op jaarbasis fiscale attesten voor de ouders, die naar uw mailbox worden doorgestuurd. Schrijf dus geen 
kinderen in die niet bij uw gezin horen!

ONLINE

A. Registreer uw gezinsaccount en kinderen:
1. Ga naar https://hulshout.ticketgang.eu
2. Heeft u reeds een gezinsaccount? Log in en ga verder naar stap B.
3. Maak uw gezinsaccount aan:

a. klik op de knop ‘REGISTREER ALS GEZIN’;
b. kies een login en paswoord;
c. vul de contactgegevens van uw account in;
d. vink aan dat u akkoord gaat met de Algemene voorwaarden. 

 Uw gezinsaccount is aangemaakt!

4. Registreer de kinderen van uw gezin:
a. registreer een kind door te klikken op de knop ‘NIEUW’ (rechts 

op het scherm);
b. vul voornaam, familienaam en geboortedatum in; 
c. u kan “Aandachtspunten van het kind” invullen die zullen 

meegedeeld worden aan de begeleiders; 
d. duid aan of uw kind woont in de gemeente of niet;
e. herhaal deze stappen voor elk kind van uw gezin.

 Uw kinderen zijn geregistreerd onder de gezinsaccount!

B. Schrijf uw kinderen in en betaal online:
1. Schrijf uw kinderen in voor het evenement van uw keuze

a. klik op de knop ‘Vrije tijd’ en dan op de tab ‘Inschrijven’;
b. kies het evenement waarvoor u wil inschrijven en klik dan op 

de groene knop ‘KOOP’;
c. selecteer per kind alle data waarvoor u wil inschrijven;
d. controleer uw inschrijvingen op het betaaloverzicht en klik op 

‘BETAAL’.
2. U kan nu snel en eenvoudig online betalen met uw

• debetkaart (normale bankkaart van uw bank)
• online home banking pakket 
• credit card

(Om de veiligheid van de transactie te waarborgen zullen de meeste banken 
vragen om een kaartlezer of digipas te gebruiken. Deze kan u meestal gratis 
verkrijgen bij uw bank.)

Na de betaling kan u onmiddellijk uw inschrijvingslijst afdrukken. De 
inschrijvingslijst wordt ook verzonden naar uw e-mailadres. 

OPGELET: 

bij problemen om in te loggen,  

gelieve contact op te nemen met de 

vrijetijdsdiensten. Maak zeker geen 

tweede account aan aub!

Gebruik als browser Google chrome of Firefox. Internet explorer kan problemen geven bij de online betaling.

Ons zomeraanbod is volledig aangepast aan de 

corona-maatregelen die ons opgelegd zijn vanuit 

de overheid. Hierdoor zijn er een aantal activiteiten 

geschrapt of zien sommige activiteiten er een beetje 

anders uit. We houden jullie hiervan op de hoogte. Voor info in verband met de maatregelen die de 

sportclubs voor hun activiteiten genomen hebben, 

neem je best contact op met de sportclub. Hou zeker www.hulshout.be in het oog om op de 

hoogte te blijven van de laatste stand van zaken.



Wie?
Alle kinderen van 6 tot 12 jaar (geboortejaren 2008-2014).

Wat?
Elke dag bieden we een gevarieerd aanbod van spel en sport onder begeleiding 
van animatoren. 

Waar?
Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3 in Hulshout 
(T. 015 24 26 77)

Wanneer?
* 1 juli tot en met 3 juli 2020   
* 6 juli tot en met 10 juli 2020 
* 13 juli tot en met 17 juli 2020                                                                  
* 27 juli tot en met 31 juli 2020 
 
Telkens van 9.00 tot 16.00 uur. Er is vooropvang voorzien vanaf 8.30 uur en 
naopvang tot 16.30 uur. 

Kostprijs?
• Inwoners van Hulshout: 

€ 5/dag voor het 1e kind 
€ 4,50/dag vanaf het 2e kind uit hetzelfde gezin 
Kinderen met een Hulshoutse vrijetijdspas krijgen 50% korting.

• Niet-inwoners: € 6/dag    

Zwemmen? ((onder voorbehoud)
Woensdag 8 juli 2020: zwemgerief meebrengen. (Opgelet: geen zwemshorts! 

Het zwemmen is inbegrepen in de dagprijs.

Meebrengen?
Lunchpakket, voldoende drinken! Reservekledij, 2 paar schoenen (voor binnen 
en buiten). De kinderen krijgen dagelijks een 3-uurtje.

Wie?
Kleuters van 3 tot 5 jaar (geboortejaren 2015-2017).  
Effectief 3 jaar op de dag  zelf.

Waar?
Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3 in Hulshout 
(T. 015 24 26 77)

Wanneer?
Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 juli 2020 ( uitgezonderd 21 juli). 
Telkens van 9.00 tot 16.00 uur.  Je kan voor elke dag apart inschrijven. Er is 
vooropvang voorzien vanaf 8.30 tot 16.30 uur.

Kostprijs?
Inwoners van Hulshout: € 5/dag (1ste kind) // € 4,5/dag (2de kind) 
Vrijetijdspas: kinderen met een vrijetijdspas krijgen 50% korting                                                      
Niet-inwoners: € 6/dag                                                               

Meebrengen?
Lunchpakket, voldoende drinken! Reservekledij, 2 paar schoenen (voor 
binnen en buiten). De kinderen krijgen dagelijks een 3-uurtje.

Kleuterdagen

Speelplein



portS

OMNISPORTKAMP
Wanneer?
Van maandag 10 tot en met vrijdag 
14 augustus 2020, telkens van 9.00 
tot 16.00 uur. Er is vooropvang van 
8.30 en na-opvang tot 16.30 uur.

Voor wie?
6 tot 12-jarigen 
(geboortejaren 2014-2008) 

Wat?
Vijf spetterende dagen vol 
beweging. Sporten en spelen, 
binnen en buiten, hevig en een 
beetje rustig, ... Kortom: een leuk 
en afwisselend programma. 

Waar?
Sportpark Joris Verhaegen, 
Industriepark 3 in Hulshout  
(T. 015 24 26 77)

Kostprijs?     
inwoners: € 65  
vrijetijdspas: € 32,50                 
niet-inwoners: € 70

Meebrengen?            
Lunchpakket voor ‘s middags 
(drankje door ons voorzien), 
koekje/fruit en een drankje voor 
tussendoor.

Een paar buitenschoenen en 
één paar binnenschoenen/
turnpantoffels voor binnen (deze 
mogen geen strepen achterlaten op 
de sportvloer).

Kleutersportkamp
Wanneer?
Van maandag 24 tot en met 
vrijdag 28 augustus 2020 telkens 
van 9.00 tot 12.00 uur

Voor wie?
3 tot 5-jarigen (geboortejaren 
2017-2015). Effectief 3 jaar op dag 
zelf

Wat?
Vijf halve dagen vol sport en spel 
aangepast aan de leeftijd van de 
kleutertjes en rond het thema 
‘kaboutertjes’.

Waar? 
Sportpark Joris Verhaegen, 
Industriepark 3 in Hulshout  
(T. 015 24 26 77)

Kostprijs?
inwoners: € 30         
vrijetijdspas: € 15              
niet-inwoners € 35   

Meebrengen?
De kinderen mogen een 
tussendoortje en een drankje 
meebrengen voor tijdens de 
pauze. Schoenen om buiten 
te spelen en binnenschoenen 
/ turnpantoffels (deze mogen 
geen strepen achterlaten op de 
sportvloer)



Zomerkampen van de 
Hulshoutse sportclubs

Voetbalstages - KFC Houtvenne
Wanneer?
Van maandag 6 tot en met vrijdag  
10 juli & van maandag 24 tot en met 
woensdag 26 augustus 2020

Voor wie?
6 tot 16-jarigen  
(geboortejaren 2014 - 2004)

Kostprijs?
€ 145 ( 5 dagen), € 125 ( 4 dagen), 
€ 100 (3 dagen), € 70 (2 dagen).

Info? 
www.voetbalhorizont.be                                                 

Jeugdstages - TC De Rakket
Wanneer?
Van maandag 6 tot en met vrijdag 
10 juli & van maandag 17 tot en 
met vrijdag 21 augustus 2020

Voor wie? 
4 tot 16-jarigen  
(geboortejaren 2016-2004)

Kostprijs? 
€125 (hele dagen),  €65 (halve 
dagen), + €15 voor niet leden

Info? 
www.derakket.be // 
tennisschool@derakket.be

Tenniskamp - TC Lybo
Wanneer?
Van maandag 13 tot en met vrijdag  
17 juli 2020

Voor wie?
3 tot 12-jarigen  
(geboortejaren 2017-2008)

Kostprijs?
€ 50 leden (kleuter), € 60 niet leden 
(kleuter), € 100 (lagere school), € 
120 (lage school)

 
Info? 
www.lybo.be 

Freerun en fun dagkamp -
Skay Academy
Wanneer?
Van woensdag 1 tot en met vrijdag 
3 juli 2020  

Voor wie?
6 tot 9-jarigen 
(geboortejaren 2014-2011) 

Kostprijs?     
€ 90  
 

Info? 
www.skayacademy.be/kampen.html

Sportkamp - AC Hulshout
Wanneer?
Van maandag 6 tot en met 
vrijdag 10 juli 2020

Voor wie? 
6 tot 13-jarigen  
(geboortejaren 2014-2007)

Kostprijs? 
€70 (hele dagen), €35 (halve 
dagen)

Info? 
www.achulshout.be // huls@
telenet.be

Freerun 5 daagse - 
Skay Academy
Wanneer?
Van maandag 6 tot en met vrijdag 

10 juli 2020

Voor wie? 
10 tot 13-jarigen  
(geboortejaren 2010-2007)

Kostprijs?     

€ 150  
 

Info? 
www.skayacademy.be/kampen.html

Dans-en turnkamp - Altis
Wanneer?
• Van maandag 20 tot en met 

vrijdag  24 juli 2020
• Van maandag 17 augustus tot en 

met woensdag 19 augustus 2020
 

Voor wie?
Verschillende leeftijden

Kostprijs?
€ 75 voor kamp 1
€ 45 voor kamp 2

 
Info? 
 www.altishulshout.be of 
kampen_altis@outlook.be   

                                          

Het grote Skay zomerkamp: 
Freerunning & adventure - 
Skay Academy
Wanneer?
Van maandag 24 tot en met vrijdag 
28 augustus 2020  

Voor wie?
+ 10-jarigen 
 

Kostprijs?     
€ 325  
 

Info? 
www.skayacademy.be/kampen.html

Zomerstages - TC Sportiva
Wanneer?
• Van woendag 1 juli tot en met 

vrijdag 3 juli 2020 (halve dagen)
• Van maandag 6 juli tot en met 

vrijdag 10 juli 2020
• Van maandag 20 juli tot en met 

vrijdag 24 juli 2020
• Van maandag 3 augustus tot en 

met vrijdag 7 augustus 2020 (halve 
dagen, competitiedagen)

• Van woensdag 12 augustus tot 
en met vrijdag 14 augustus 2020          
( zomerstage met overnachting)

• Van maandag 24 augustus tot en 
met vrijdag 28 augustus 2020

Voor wie?
Verschillende leeftijden

Kostprijs?
De juiste prijzen kan u vinden op de 
website: www.st-academy.be                                             

Info?
www.st-academy.be                                              

                



Dagactiviteiten

Stabbelwandeling
Wanneer?
De Stabbel zal aangepast doorgaan van 15 juli tot 
15 september 2020

Wie?
Iedereen is welkom

Waar?
Start aan GC IJzermael - wandelknooppunt 381

Wat?
Omwille van de Covid-19 maatregelen hebben we 
een aangepaste versie van de Stabbelwandeling 
uitgewerkt, maar daarom niet minder leuk, we 
hebben er alles aan gedaan om het spannend te 
maken.Er moet een raadsel worden opgelost in 
ware ’Cluedo’ stijl. Meer info volgt nog op www.
hulshout.be.

 
Kostprijs? 
Gratis

Workshop Tie-Dye
Wanneer?
Dinsdag 18 augustus 2020 van 13.30 tot 16.00 uur

Wie?
10 tot 14 jarigen ( 2006-2010)

Waar?
Sportpark Joris Verhaegen, Hulshout

Wat?
Al gehoord van Tie-Dye of batikken? Deze 
trend uit de sixties en nineties is helemaal terug 
van weggeweest! Kom samen met ons deze 
techniek van knopen en verven ontdekken. Saaie 
witte stoffen toveren we om in vrolijke hippe 
exemplaren. Eerst oefenen we de techniek op 
grote doeken, daarna op onze eigen T-shirt.

 Kostprijs?            
Inwoners € 4 
niet-inwoners:  € 5 
vrijetijdspas € 2

Meebrengen?
een wit t-shirt om te verven

Uitstap Karrewiel  
Uitstap kleuters

Wanneer?
Donderdag  6 augustus 2020

Wie?
Kleuters 3 tot 5-jarigen (geboortejaren 
2017-2015) Effectief 3 jaar op de dag zelf, 
maximum 40 kinderen

Wat?
Op de kinderboerderij in Grobbendonk 
kan je kennismaken met de verschillende 
boerderijdieren: kippen, koeien, konijntjes, 
geiten, noem maar op. We maken een 
ritje met de huifkar, rijden op een pony en 
mogen op de tractor een kijkje nemen.

Waar?
Karrewiel Grobbendonk

 

Kostprijs?            
Inwoners € 10 
niet-inwoners:  € 12 
vrijetijdspas € 5

Vervoer?
We vertrekken om 9.30 uur met de bus op 
de parking van het sportpark. Om 16.00 uur 
komen we hier terug aan.

Meebrengen?
Een lunchpakket voor ‘s middags, drinken 
en tussendoortje. Zorg voor kledij 
aangepast aan het weer.

Opgelet
Er is een koppeling voorzien met IBO 
Kinderclub Dolfijn!

portS

Kajakken 
Uitstap jongeren

Wanneer?
Maandag 3 augustus 2020

Wie?
jongeren van 10 - 18 jaar (2010 - 2002)

Wat?
We vertrekken om 10.00 uur met de fiets 
aan het sportpark van Hulshout. We 
fietsen naar het beginpunt van de 
kajaktocht in Westerlo. Daar stappen 
we in onze kajak en varen we tot aan de 
Pallieterhoeve. Onderweg stoppen we 
voor een picknick. Nadien fietsen we 
terug naar het sportpark van Hulshout 
waar we vermoedelijk rond 15.00 uur 
zullen aankomen.                                   

 

Kostprijs?            
Inwoners € 15 
niet-inwoners:  € 17 
vrijetijdspas € 7,5

Vervoer?
We maken er een sportieve dag van en 
fietsen naar de startplaats in Westerlo. 
Onze fietsen zullen klaarstaan aan onze 
aankomstplaats vanwaar we terug naar het 
sportpark fietsen.

Meebrengen?
Een lunchpakket en drank, kledij die nat 
mag worden, droge kledij en schoenen, 
zonnecrème en een pet bij goed weer.

portS



Stabbelwandeling

Workshop Tie-Dye

IBO Kinderclub Dolfijn 
2,5-12-jarigen 
Initiatief voor buitenschoolse opvang

Wanneer?
De IBO-locatie van Hulshout is open op elke werkdag van 1 juli tot en met 
17 juli en van 10 augustus tot en met 31 augustus 2020. De IBO-locatie van 
Westmeerbeek is open op elke werkdag van 1 tot en met 17 juli en van 27 
juli tot en met 31 augustus 2020. De opvang opent steeds ten vroegste 
vanaf 6.45 uur en sluit ten laatste om 18.15 uur, afhankelijk van de 
inschrijvingen. 
 

Adres/telefoon?
• Locatie Hulshout: Grote Baan 205 (0476 60 26 24)
• Locatie Westmeerbeek: Mgr. Raeymaekersstraat 21 (0474 91 00 09)
• Coördinatie: OCMW Hulshout - Grote Baan 264 ( 015 75 01 00)

Inschrijven?
Reglementair inschrijven voor het IBO kan in het OCMW (brievenbus)  
of via e-mail, uitsluitend tijdens de voorinschrijvingen (zie p. 2). 
Het inschrijvingsformulier is verkrijgbaar op de IBO-locaties  en de 
gemeentelijke website www.hulshout.be. Nieuwe klanten dienen een 
overeenkomst af te sluiten, een registratieformulier in te vullen en 
kennis te nemen van het huishoudelijk reglement. 

Meebrengen?
Kinderen die een hele dag op het IBO blijven, moeten zelf hun 
boterhammetjes meebrengen. Chocomelk, fruitsap en water zijn ter 
plaatse te verkrijgen aan € 0,37. 
We raden aan om de kinderen te kleden in sportieve en gemakkelijke 
kledij die vuil mag worden, zodat zij onbezorgd kunnen spelen. Voor 
de allerkleinste bengels vragen we ervoor te zorgen dat zij steeds 
voorzien zijn op “ongelukjes”: 1 reserve onderbroekje + reserverokje of 
short.

Vrij spel?
In Kinderclub Dolfijn mogen de kinderen zelf kiezen wat ze willen 
spelen en met wie, voor zover we dit allemaal in goede banen kunnen 
leiden.

Geleid spel?
Om zeker te zijn dat de spelinspiratie tijdens de grote vakantie niet 
opraakt, plannen we voor elke dag ook geleide activiteiten. Alle 
aanwezigen mogen hieraan meedoen. Wie iets anders wil spelen kan 
dat ook, … 

Zonnetip?
Bij zonnig weer kan u ons helpen door uw kinderen al van een eerste 
laagje zonnebrandolie te voorzien, vooraleer ze bij ons af te leveren.

Kostprijs?
Voor het IBO zijn volgende tarieven van toepassing:
• voor een verblijf langer dan 6 uur: € 14,83
• voor een verblijf tussen 3 en 6 uur: € 7,44
• voor een verblijf van minder dan 3 uur: € 4,93

• Bij aanwezigheid van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op een 
zelfde dag, geldt een korting van 25% voor alle kinderen. 

Bij elke afmelding (annulering) of onregelmatige inschrijving wordt 
een toeslag van € 2,5 aangerekend per kind per dag, behoudens in de 
gevallen voorzien in het huishoudelijk reglement. 

Een factuur van de kosten voor het IBO wordt maandelijks per e-mail 
of per post toegezonden.

Een attest om bij uw belastingaangifte van het volgende jaar te voegen, 
wordt door ons automatisch te gepasten tijde afgeleverd.



Dienst Kinderopvang 
Grote Baan 264 
2235 Hulshout 
015 75 01 00 

kinderopvang@hulshout.be 
www.hulshout.be/nl/welzijn/

Sportdienst 
Sportpark Joris Verhaegen 

Industriepark 3 
2235 Hulshout 
015 24 26 77  

sport@hulshout.be 
https://www.hulshout.be/nl/vrije-tijd/sport

Dienst Cultuur en Toerisme                                     
Prof. Dr. Vital Celenplein 2                          

2235 Hulshout 
015 22 40 11                                        

cultuur@hulshout.be - toerisme@hulshout.be 
https://www.hulshout.be/nl/vrije-tijd/cultuur

Contactgegevens

Jeugddienst 
Prof. Dr. Vital Celenplein 2 

2235 Hulshout 
015 24 26 77 

https://www.hulshout.be/nl/vrije-tijd/jeugd 

Bibliotheek Hulshout 
Booischotseweg 1 

2235 Hulshout 
015 22 40 17 

bibliotheek@hulshout.be 
https://hulshout.bibliotheek.be


