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Sportdienst
Sportstraat 1, 8470 Gistel
059 27 98 71, sport@gistel.be

verantwoordelijke uitgever:
burgemeester Gauthier Defreyne
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OPSOMMING VAN ALLE KAMPEN

Naam
Speelpleinwerking
De Speelvogel
Tienerwerking
De Speelvogel
IBO (buitenschoolse
kinderopvang)
De Zonnebloem
VZW CAP
K.S.K. Snaaskerke
KEG Gistel
Sport4kids
Sportaco
VITA
Pas partout
Zazou

ANDERE OPVANG

Gezinsbond
Kunsthoek

INTERESSANTE INFO
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VAKANTIE- & SPEELPLEINWERKING STAD GISTEL
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Speelpleinwerking
De Speelvogel leuter
www.gistel.be/vakantieaanbod
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3de kleuter t.e.m. 6de leerjaar
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6de leerjaar t.e.m. 15 jaar

4

WEBSITE
VERANTWOORDELIJKE
CONTACT

1ste kleuter t.e.m. 3de kleuter

5

DATUMS

2de leerjaar t.e.m. 15 jaar
3de kleuter tot en met 1ste middelbaar
3de kleuter t.e.m. 14 jaar
1ste kleuter t.e.m. 16 jaar
1ste kleuter
t.e.m. 1ste middelbaar
1ste kleuter t.e.m. 6de leerjaar
1ste leerjaar t.e.m. 6de leerjaar
1ste kleuter t.e.m. 3de kleuter
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Paasvakantie:
dinsdag 6 april t.e.m. vrijdag 16 april
Zomervakantie:
donderdag 1 juli t.e.m. dinsdag 31 augustus

LOCATIE

De Speelvogel,
Pol Gernaeystraat 2, 8470 Gistel
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babysitdienst
3de kleuter t.e.m. 6de leerjaar
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Tussenkomst mutualiteit
Belastingvermindering
Vrijetijdspas

INSCHRIJVEN
PRIJS
OPVANG
SPECIALE
VERMELDING

Karlien Dasseville
Pol Gernaeystraat 2, 8470 Gistel
059 80 25 19, jeugd@gistel.be

www.gistel.be/speelpleinwerking-de-speelvogel
Verblijf van een volledige dag € 6
Verblijf van een halve dag € 3
Mogelijkheid tot gebruik vrijetijdspas
Van 7 tot 9 uur en van 17 tot 18.30 uur:
€ 0,50 per begonnen half uur
Een gemotiveerde animatorenploeg zorgt iedere
vakantiedag voor een aantrekkelijk
activiteitenprogramma.

16
16
16

Bij de opmaak van deze brochure op 8 januari 2021 is de strijd tegen
het coronavirus jammer genoeg nog altijd niet gestreden, waardoor er
heel veel onzekerheden zijn.
In deze brochure staat de informatie verwerkt zoals we de kampen
graag georganiseerd zien. Alles is onder voorbehoud en zal evolueren
naargelang de coronarichtlijnen van de federale overheid op de
aanvangsdatum van het kamp.
We hopen samen met jullie dat de kampen zullen mogen en kunnen
plaatsvinden.
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VAKANTIE- & SPEELPLEINWERKING STAD GISTEL

WEBSITE
VERANTWOORDELIJKE
CONTACT

IBO de Zonneblokelemuter

Tienerwerking XL
De Speelvogel
www.gistel.be/vakantieaanbod
Karlien Dasseville
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Pol Gernaeystraat 2, 8470 Gistel
059 80 25 19, jeugd@gistel.be

DATUMS

Paasvakantie:
dinsdag 6 april t.e.m. vrijdag 16 april
Zomervakantie:
donderdag 1 juli t.e.m. dinsdag 31 augustus

LOCATIE

De Speelvogel,
Pol Gernaeystraat 2, 8470 Gistel

TIJDSTIP
INSCHRIJVEN
PRIJS

Van 9 tot 12 uur en van 12.30 tot 17 uur

SPECIALE
VERMELDING

Ervaren animatoren voorzien opnieuw
heel wat coole activiteiten
en workshops voor jongeren.

www.gistel.be/speelpleinwerking-de-speelvogel
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WEBSITE
VERANTWOORDELIJKE
CONTACT
DATUMS

LOCATIE
TIJDSTIP
INSCHRIJVEN

Verblijf van een volledige dag € 6
Verblijf van een halve dag € 3
Mogelijkheid tot gebruik vrijetijdspas

PRIJS

SPECIALE
VERMELDING
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www.gistel.be/buitenschoolse-kinderopvang-de-zonnebloem
Karlien Dasseville
Pol Gernaeystraat 2, 8470 Gistel
059 80 25 19, dezonnebloem@gistel.be
Paasvakantie:
dinsdag 6 april t.e.m. vrijdag 16 april
Zomervakantie:
donderdag 1 juli t.e.m. dinsdag 31 augustus
Pol Gernaeystraat 2, 8470 Gistel
Van 7 tot 18.30 uur
Voor een eerste inschrijving maak je een afspraak met
de BKO. Tijdens het intakemoment wordt de volledige
werking uitgelegd en het huishoudelijk reglement
besproken.
Nadien kan je via https://ouderportaal.tjek.be/auth/login
een plaatsje reserveren.
De tarieven tussen haakjes gelden voor die ouders die
hun facturen van de buitenschoolse kinderopvang via
domiciliëring willen betalen:
1. voorschools en naschools:
€ 1,22 per begonnen half uur (€ 1,01)
2. woensdagnamiddag, snipperdagen en vakantiedagen:
a. voor een verblijf van minder dan 3 uur: € 4,65 (€ 4,12)
b. voor een verblijf tussen 3 en 6 uur: € 6,43 (€ 5,73)
c. voor een verblijf van meer dan 6 uur: € 12,15 (€ 11,44)
Tijdens de paas- en zomervakantie kunnen kinderen
naar hartenlust komen ravotten in de buitenschoolse
kinderopvang De Zonnebloem.
Tijdens de paas- en zomervakantie is er in de
Zonnebloem enkel kleuterwerking.
Vooraf reserveren is verplicht.
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vzw CAP
WEBSITE
VERANTWOORDELIJKE
CONTACT
DATUMS

LOCATIE
TIJDSTIP
INSCHRIJVEN
PRIJS

SPECIALE
VERMELDING

www.cap-belgium.com
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Dieter Vlamynck
Vossebeeksstraat 32, 8480 Ichtegem
0479 41 54 37, info@cap-belgium.com
Krokusvakantie: maandag 15 en dinsdag 16 februari,
High Performance Camp 2021
Paasvakantie: maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 april
(woensdag 14 april is een rustdag), Easter Camp
Zomervakantie:
- maandag 5 t.e.m. vrijdag 9 juli, Off-Season Camp
- maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 augustus, Pre Season Camp
Sporthal Zomerloos, Sportstraat 1, 8470 Gistel
Van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
www.cap-belgium.com
High Performance Camp 2021: € 95
Easter Camp 2021: € 150
Off-Season Camp 2021: € 175
Pre Season Camp 2021: € 175
Basketbalkamp en physical training.
Geen opvang.

KSK Snaaskerke
WEBSITE
VERANTWOORDELIJKE
CONTACT
DATUMS
LOCATIE
TIJDSTIP
PRIJS
OPVANG
SPECIALE
VERMELDING

www.ksksnaaskerke.be
Hendrik Van Belle
Snaaskerkestraat 98, 8470 Gistel
059 27 91 93 of 0472 38 08 82
hendrikvanbelle1@gmail.com
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Zomervakantie: maandag 12 juli t.e.m. vrijdag 16 juli
Voetbalstadium Snaaskerke, Dorpstraat 38e, 8470 Gistel
Van 9 tot 16.30 uur
€ 100 • 2de kind in hetzelfde gezin: € 10 korting
Mogelijkheid tot gebruik vrijetijdspas
Gratis van 8 tot 9 uur en van 16.30 tot 17.30 uur.
Gratis soep, 2 koekjes en 2 drankjes per dag
Diploma, verrassingspakket en individuele trofee voor
elke deelnemer
Zwemactiviteit, Gratis T-shirt, Strandvoetbal en dorpsspel
Donderdag 15 juli 2021 om 15.15 uur veldloop. Trofee
voor de winnaars van de veldloop per leeftijdscategorie
Vrijdag 16 juli om 14 uur finale penalty cup en om 15 uur
wedstrijd per leeftijdsgroep en om 16.30 uur proclamatie.
Trofeeën penalty cup en tienkamp per leeftijdsgroep.
Bijzondere attractie ter gelegenheid van deze
jubileumuitgave.
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vzw Sport4Kids1e kle1u6tjearar

KEG Gistel
WEBSITE
VERANTWOORDELIJKE
CONTACT
DATUMS

LOCATIE
TIJDSTIP
INSCHRIJVEN
PRIJS
SPECIALE
VERMELDING

www.keg-gistel.be
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DOELGROEP

Jarno Wydooghe
Pol Gernaeystraat 1, 8470 Gistel
0499 28 99 62, keggisteljeugd@gmail.com
Paasvakantie:
maandag 12 april t.e.m. vrijdag 16 april
Zomervakantie:
maandag 16 augustus t.e.m. vrijdag 20 augustus
Voetbalstadium De Kegge,
Pol Gernaeystraat 1, 8470 Gistel

WEBSITE
VERANTWOORDELIJKE
CONTACT

€ 100
Mogelijkheid tot gebruik vrijetijdspas
Inbegrepen:
warme soep ’s middags, 2 gratis drankjes per dag en een
T-shirt als aandenken (trofee omloop/trofee penalty cup)

www.sport4kids.be
Francis Goethals
Christinastraat 118, 8400 Oostende
0477 29 24 75, Sport4kidskampen@gmail.com
Krokusvakantie:
van maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari
Paasvakantie:
- maandag 5 april tot en met vrijdag 9 april
- maandag 12 april tot en met vrijdag 16 april
Zomervakantie: alle weken

LOCATIE

Sportcomplex Ghistelehof,
Zomerloosstraat 48, 8470 Gistel

TIJDSTIP
INSCHRIJVEN
PRIJS

Van 9 tot 16 uur

OPVANG
SPECIALE
VERMELDING

Van 8.30 tot 17.30 uur. € 10 per kamp

De voetbalstage wordt gegeven door gediplomeerde
trainers.
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1e kleuter (3 jaar) t.e.m. 16 jaar:
- Kleuterkampen: 1e kleuter (3) tot 5 jaar
- Kidskampen: 6 t.e.m. 14 jaar
(Jumplay & omnisport of tennis/Padel & omnisport)
- Girlpowerkamp: 13 t.e.m. 16 jaar

DATUMS

Van 9 tot 16 uur
Kan via de link op de website
(ongeveer 1 maand voor de activiteit)

t.e.m.

Kan via de website
Vanaf € 100 tot € 175 afhankelijk van de gekozen activiteit
€ 5 korting voor een 2de, 3de kind uit hetzelfde gezin dat
deelneemt aan het kamp
Geen mogelijkheid tot gebruik vrijetijdspas.

Verschillende kampen: kleuter, crea- en sportkampen
en sport/themakampen voor kinderen vanaf 6 jaar:
trampolinespringen tot omnisport, tennis, padel, dans,
voetbal ...
Elk kind ontvangt een leuke gadget.
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SPORTACO
DOELGROEP
WEBSITE
VERANTWOORDELIJKE
CONTACT
DATUMS

LOCATIE
TIJDSTIP
INSCHRIJVEN
PRIJS
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1e kleuter (3 jaar) t.e.m. 1e middelbaar (13 jaar):
- Kleuters van 3 t.e.m. 6 jaar
- Lagere school vanaf 1e leerjaar tot 13 jaar
www.sportaco.be
Guy Dierckx
Ketelweg 6, 8490 Jabbeke
0475 69 10 82, info@sportaco.be
Paasvakantie: maandag 12 april t.e.m. vrijdag 16 april
Zomervakantie:
- maandag 26 juli t.e.m. vrijdag 30 juli
- maandag 2 augustus t.e.m. vrijdag 6 augustus
- maandag 16 augustus t.e.m. vrijdag 20 augustus
SIGO, Sint-Jans-Gasthuisstraat 20, 8470 Gistel

VITA
WEBSITE
VERANTWOORDELIJKE
CONTACT

De prijs varieert met de keuze van het soort kamp.
Raadpleeg hiervoor de website.
Korting van € 5 voor tweede kind of tweede kamp.
Mogelijkheid tot gebruik vrijetijdspas.

OPVANG

Gratis opvang van 7.45 tot 9.30 uur en van 16 tot 17.30 uur.
Voor opvang vanaf 7 uur en tot 18.30 uur verwijzen we
naar de Zonnebloem. Er is vervoer van en naar Sportaco.
Op vrijdag is er geen opvang. Het kamp eindigt met
een kijkmoment voor de ouders vanaf 15.15 uur en een
diploma-uitreiking. Om 16 uur eindigt het kamp.

SPECIALE
VERMELDING

Sportaco werkt met keuzes (geen thema’s).
Meer info op de website.
Het is de bedoeling dat de kinderen naast een aangename
vakantie ook een leerrijke ervaring beleven in een
ontspannen sfeer en didactisch ondersteund door onze
gemotiveerde lesgevers.

Katelijne Vanderbeke
Kaaistraat 21, 8470 Gistel
0499 16 48 40, vitagistel@gmail.com
Zomervakantie:
- maandag 5 juli t.e.m. vrijdag 9 juli
- maandag 12 juli t.e.m. vrijdag 16 juli

LOCATIE

Zomerkampen in SIGO,
Sint-Jans-Gasthuisstraat 20, 8470 Gistel
Paas- en kerstkamp in Gravenbos

Van 9.30 tot 16 uur
www.sportaco.be

www.vitagistel.be

DATUMS

TIJDSTIP
INSCHRIJVEN
PRIJS
OPVANG
SPECIALE
VERMELDING
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Van 9.30 tot 16.30 uur
Online reserveren (eind januari).
www.vitagistel.be
€ 95
Mogelijkheid tot gebruik vrijetijdspas
Van 8.30 tot 17 uur
Een team gediplomeerde en gemotiveerde monitoren
staat klaar om een brede waaier van sport, spel en
creativiteit aan te bieden aangepast aan de leeftijd
van het kind.
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Pas ParTout
DOELGROEP
WEBSITE
VERANTWOORDELIJKE
CONTACT

1ste leerjaar t.e.m. 6de leerjaar
- groep 1 = 1ste tot 3de leerjaar
- groep 2 = 4de tot 6de leerjaar
www.dansschoolpaspartout.be
Caroline Bosteels

0478 26 43 13, info@dansschoolpaspartout.be

DATUMS

Zomervakantie:
- stage 1: maandag 5 t.e.m. vrijdag 9 juli (groep 1)
- stage 2: maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 juli (groep 2)
- stage 3: maandag 16 t.e.m. vrijdag 20 augustus (groep 1)
- stage 4: maandag 23 t.e.m. vrijdag 27 augustus (groep 2)

LOCATIE

Sportcomplex Ghistelehof,
Zomerloosstraat 48, 8470 Gistel

TIJDSTIP
INSCHRIJVEN
PRIJS

Van 9.30 tot 12.15 uur

OPVANG
SPECIALE
VERMELDING

Er is geen opvang voorzien.

Zazou-kriebels:
piratenkamp
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info@dansschoolpaspartout.be
€ 75
Mogelijkheid tot gebruik vrijetijdspas

We hechten veel waarde aan een prettige sfeer in de
dansschool. Dansplezier, aandacht voor elke leerling
en het ontwikkelen van een goede danstechniek staat
centraal in elke dansles. De lessen zijn afgestemd op
leeftijd, niveau en belevingswereld van het kind.

WEBSITE
VERANTWOORDELIJKE
CONTACT

Daryl Roels
info@zazoukriebels.be

DATUMS

Paasvakantie: dinsdag 6 t.e.m. vrijdag 9 april (Zomerloos)
Zomervakantie:
- maandag 5 t.e.m. vrijdag 9 juli
(Gemeenteschool De Horizon)
- maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 juli (Zomerloos)
- maandag 16 t.e.m. vrijdag 20 augustus (Zomerloos)

LOCATIE

- Sporthal Zomerloos, Sportstraat 1, 8470 Gistel
- Gemeenteschool “De Horizon”,
Vrijheidsstraat 1, 8470 Snaaskerke-Gistel

TIJDSTIP
INSCHRIJVEN
PRIJS

OPVANG
SPECIALE
VERMELDING
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www.zazoukriebels.be
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Van 9 tot 15.30 uur. De woensdagen zijn net
zoals school, halve dagen (tot 11.30 uur)
www.zazoukriebels.be
Paasvakantie: € 60
Zomervakantie: € 75 voor een kampweek
Mogelijkheid om te betalen per dag:
- flexibele dagkaarten aan € 18 per kaart
- flexibele halve dagkaarten aan € 11 per kaart
Van 8 tot 9 uur en van 15.30 tot 16.15 uur.
Mogelijks is er opvang tot 17 uur.
Op woensdag is er opvang voorzien van 11.30 tot 12.15 uur.
”Schip ahoy maatjes!
Zijn jullie klaar om de
schatkist van kapitein
Zwartbaard te vinden? We
leren de piraten dansen,
gieren, spelen, lachen,
brullen en zoveel meer!
Breng je portie goesting en
durf mee en we maken er
een fantastisch kamp van!”
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Gezinsbond Gistel
kinderoppasdienst

DOELGROEP
WEBSITE
VERANTWOORDELIJKE
CONTACT
DATUMS
PRIJS
VOORWAARDE

Kinderen/gezinnen die een kinderoppas
nodig hebben.
https://gistel.gezinsbond.be/
Bea Vanhooren
Brugse baan 211, 8470 Gistel
059 27 78 14, Bea.vanhooren@telenet.be
Heel het jaar door

WEBSITE
VERANTWOORDELIJKE
CONTACT
DATUMS
LOCATIE
TIJDSTIP
INSCHRIJVEN
PRIJS

€ 5 per uur (minimum € 10)
Lid zijn of worden van de Gezinsbond

OPVANG
SPECIALE
VERMELDING
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Ilse Blondé
Stationsstraat 59, 8470 Gistel
0477 81 78 57, ilse.blonde@gmail.com
Zomervakantie: 1 juli t.e.m. 31 augustus
Stationsstraat 59, 8470 Gistel
Van 9 tot 17 uur
Neem contact op met verantwoordelijke
Mogelijkheid tot halve dag of volledige dag.
Prijzen, data en inhoud worden bepaald
in het voorjaar van 2021.
Mogelijkheid tot gebruik vrijetijdspas
Voor of na de les is er een mogelijkheid
om beweeg- of danslesjes te volgen voor €5.
Heb je zin om te leren hoe je poppen moet maken,
kalligraferen, Zentangle tekenen, mandala’s inkleuren of
zelf leren ontwerpen? Het kan allemaal in De Kunsthoek.
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Interessante informatie
Tussenkomst van de mutualiteit
De meeste mutualiteiten bieden een tegemoetkoming per dag
wanneer je kind deelneemt aan een sportkamp, openluchtklassen,
speelpleinwerking of jeugdkampen. Veelal wordt een maximum
bedrag per jaar vastgesteld.
Voor meer info: check de website van jouw mutualiteit.
De organisatie waar jouw kind aan deelneemt zal jou hiertoe het
nodige document bezorgen.

Belastingvermindering voor de kosten voor kinderopvang
van kinderen jonger dan 12 jaar of jonger dan 18 jaar,
als het kind een zware handicap heeft.
Je krijgt een belastingvermindering voor de kosten die je maakt
voor de opvang van jouw kinderen. Kinderopvang is ruim opgevat:
ook onkosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde
jeugdwerkverenigingen of sportorganisaties komen in aanmerking
voor belastingvermindering. Voorbeelden zijn: kosten voor deelname
aan een kamp, speelpleinwerking, deelnemen aan een atelier ...
Je mag alle opvangkosten inbrengen, tot maximaal € 11,20 per dag
en per kind.
Meer info: www.vlaanderen.be/belastingvermindering-voor-dekosten-voor-kinderopvang
De organisatie zal u hiertoe op het einde van het kamp een fiscaal
attest uitreiken.
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Vrijetijdspas
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Bent je in het bezit van een vrijetijdspas, toon deze dan wanneer
je jouw kind inschrijft voor een sport- en/of jeugdkamp of
speelpleinwerking.
Met de vrijetijdspas kun je 50 % korting bekomen.
De vrijetijdspas kan voor éénmalige activiteiten worden toegepast
waarvoor de kostprijs hoger is dan € 5. Per gebruiker kan jaarlijks
maximaal € 200 per vrijetijdspas worden teruggevraagd aan het
lokaal bestuur Gistel.
Voorwaarden en meer informatie:
Sociaal Huis
Bruidstraat 1, 8470 Gistel
059 27 06 57, sociaalhuis@gistel.be
www.gistel.be/vrijetijdspas

