
ALGEMENE INFO 

 

Info en inschrijven 
 

Regionaal Zomersportaanbod 2019 

 

Op voorhand inschrijven is verplicht en kan via de sportdienst van Hulshout vanaf 6 mei om 9 

uur Voor meer info kan je bij hen terecht.  

 

Sportdienst Hulshout 

Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3 - 2235 Hulshout 

Tel: 015 24 26 77 of sport@hulshout.be 

 

A. Registreer je gezinsaccount en kinderen: 

1. Ga naar http://hulshout.ticketgang.eu  

2. Maak je gezinsaccount aan: 

a. klik op de knop ‘REGISTREER ALS GEZIN’ 

b. Kies een login en paswoord 

c. Vul de contactgegevens van je account in. 

d. Vink aan dat je akkoord gaat met de Algemene voorwaarden  

    Je gezinsaccount is aangemaakt! 
 

3. Registreer de kinderen van je gezin: 

a. Registreer een kind door te klikken op de knop ‘NIEUW’ (rechts op het scherm). 

b. Vul alle nodige info in en herhaal deze stappen voor elk kind van je gezin.  

      Je kinderen zijn geregistreerd onder de gezinsaccount! 
 

B. Schrijf je kinderen in en betaal online: 

1. Schrijf je kinderen in voor het evenement van je keuze: 

a. Klik op de knop ‘JEUGDAANBOD’’. 

b. Klik het evenement aan waarvoor je wil inschrijven  

en klik op ‘KOOP’’ (links op het scherm). 

c. Selecteer per kind alle data waarvoor je wil inschrijven. 

d. Controleer je inschrijvingen op het betaaloverzicht en klik op ‘BETAAL’ 

 

2. Je kan nu snel en eenvoudig online betalen met je: 

• debetkaart (normale bankkaart van je bank): 

• online home banking pakket:  

• credit card: 

 

! Na de betaling kan je onmiddellijk je inschrijvingslijst afdrukken. De 

inschrijvingslijst wordt ook naar je mailadres verzonden.  

 

Wat met een vrijetijdskaart?  
Om te weten of uw vrijetijdskaart geldig is op dit aanbod neemt u contact op met de gemeente 

waar u woont en moet u de inschrijving ook daar doen. 

 

Sportdienst Grobbendonk   014 51 02 41 

Team Sport en Jeugd Heist-op-den-Berg 015 75 86 57 



Sportdienst Herentals    014 21 21 86 

Sportdienst Hulshout    015 24 26 77 

Dienst Vrije tijd Olen    014 27 94 22 

 

Terugbetaling en annulering  
• Annulatie meer dan 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit: terugbetaling 

deelnamegeld – administratiekost van € 1,00 per dag.  

• Annulatie minder dan 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit: geen terugbetaling 

van het deelnamegeld.  

• Annulatie wegens ziekte of overmacht: volledige terugbetaling van het deelnamegeld 

mits voorleggen van doktersattest.   

 

WATERSPORT-DRIEDAAGSE 

 

Tijdens deze driedaagse leer je varen met een zeilboot, surfen met een surfplank en roeien in 

een kajak. Je maakt een spetterende tocht in een roeiboot, een ritje op de waterfiets en je leert 

varen met een zelfgemaakt vlot. Kortom dolle waterpret! 

 

Data: 21, 22  en 23 augustus 2019 

Plaats: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer in Mol, Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol 

Doelgroep: jongeren van 11 t.e.m. 16 jaar (°2008-°2003) 

Prijs: 80 euro (inclusief materiaal, verzekering, begeleiding en busvervoer) 

Activiteit: van 10 tot 15 uur 

Busvervoer:  

• Zwembad Heist-op-den-Berg, Lostraat 48, 2220 Heist-op-den-Berg: vertrek om 8.20 uur, 

terug om 16.35 uur.  

• Sporthal De Vossenberg, Markgravenstraat 107, 2200 Herentals: vertrek om 8.45 uur, 

terug om 16.05 uur. 

Wat meenemen: gesloten schoenen, zwemkledij, reserve kledij, reserveschoenen, 

zonnecrème, hoofddeksel, 50 cent (voor lockers), lunch, drank en een beetje zakgeld. 

Voorwaarde: deelnemers moeten 100 meter kunnen zwemmen. 

 

 

HENGELSPORT 

Gewapend met vislijn, -net en -koffer maken we je vertrouwd met het lijnvissen, onthaken, 

peilen van de diepte, uitwerpen… Wij leren het jou allemaal! Ervaren vissers van de plaatselijke 

visclub leren jou tijdens dit kamp de knepen van het vak zodat je op jacht kunt gaan naar de 

perfecte vis! 

 

Vis-tweedaagse in Grobbendonk 

Data: 9 en 10 juli 2019 

Plaats: Visclub Sportieve Netevissers Grobbendonk, Gilliam in Grobbendonk 

Doelgroep: jongeren van 10 t.e.m.16 jaar (°2009-°2003) 

Prijs: 25 euro (inclusief materiaal, begeleiding en verzekering) 

Activiteit: van 10 tot 15 uur 



Wat meenemen: vaste visstok (wie dit niet heeft kan ter plaatse een visstok gebruiken), 

regenkledij, paraplu, zonnecrème, hoofddeksel, iets om op te zitten, lunch en drank. 

 

Vis-tweedaagse in Nijlen 

Data: 24 en 25 juli 2019 

Plaats: Visclub het Loze Vissertje - Vogelzangstraat 19B te 2560 Nijlen 

Doelgroep: jongeren van 10 t.e.m.16 jaar (°2009-°2003) 

Prijs: 25 euro (inclusief materiaal, begeleiding en verzekering) 

Activiteit: van 10 tot 15 uur 

Wat meenemen: vaste visstok (wie dit niet heeft kan ter plaatse een visstok gebruiken), 

regenkledij, paraplu, zonnecrème, hoofddeksel, iets om op te zitten, lunch en drank. 

 

Free-running en Active Games 

 

Dat parkour, of beter bekend als free-running, een uitdagende sport is hoeven we niemand te 

vertellen. Skay is een professionele free-running academy waar je op een veilige manier 

kennis kan maken met deze sport. Je leert er coole moves in alle verschillende stijlen, van 

flips tot flow. De ervaren lesgevers van Skay Urban Academy hebben een hele reeks aan 

leuke active games uitgewerkt waarin er vele obstakels tussen jou en je doel staan. Snel 

denken, spectaculaire moves en vooral plezier in het bewegen zorgen voor een onvergetelijke 

ervaring. 

 

Datum: 15 juli 2019  

Plaats: Skay Urban Academy, A. Van Looplein 37, 2235 Westmeerbeek 

Doelgroep: jongeren van 10 t.e.m. 16 jaar (°2009-°2003) 

Prijs: 35 euro (inclusief materiaal, verzekering en begeleiding) 

Activiteit: van 9 tot 16 uur.  

Wat meenemen: sportieve kledij, lunch en drank. 

 

LASERSHOOTEN & ZWAARDSPELEN 

 

So you think you can lasershoot? Think again! Op de terreinen van Red Fox kan je 

lashershooten in en rond een échte lijnbus, rondkruipen in loopgraven, je verschuilen in 

bunkers en een hinderlaag leggen achter de struiken. Naast de klassiekers (V.I.P, Capture the 

flag) is er ook voor elk terrein ook unieke game. Na deze spannende voormiddag en 

verpozing is het tijd voor zwaardspelen in de namiddag. Leer aanvallen en verdedigen met 

oefenzwaarden om erna met elkaar, op een veilige manier, in duel gaan. 

 

Datum: 18 juli 2019  

Plaats: Sporthal “De Putting” Grote Puttingbaan 8a, Kessel - verzamelen voor de ingang van 

de sporthal! 

Doelgroep: jongeren van 10 t.e.m. 16 jaar (°2009-°2003) 

Prijs: 35 euro (inclusief materiaal, verzekering en begeleiding) 

Activiteit: van 9 tot 16 uur.  

Wat meenemen: sportieve kledij, buiten EN binnensportschoenen, reservekledij, eventueel 

regenkledij of zonnecrème, hoofddeksel, lunch en drank. 



 

GOLF & OMNISPORTKAMP 

 

Weet je niet wat de termen driving range, putten en chippen betekenen? Na deze week ken je 

ze allemaal. Op het prachtige domein van Golfclub Witbos krijg je dagelijks 3 uur golf 

afgewisseld met 3 uur omnisport. Geen golf-geheimen meer voor jullie na deze week ! 

 

Data: ma 29 juli tot vr 2 augustus 2019 

Plaats: Golfclub ‘t Witbos, Witbos, 2200 Noorderwijk 

Doelgroep: jongeren van 10 t.e.m. 16 jaar (°2009-°2003) 

Prijs: 125 euro (inclusief materiaal, verzekering, begeleiding) 

Activiteit: van 9 tot 16 uur 

Wat meenemen: lunch, drank en een beetje zakgeld. 

 

WATERSPORTDAG: Adventure & Waterski/Wakeboard 

Tijdens deze dag is spektakel verzekerd! Tijdens het watersportgedeelte krijg je initiaties 

wakeboarden, waterskiën en kneeboarden met bijhorende tips & tricks. 

Bij de outdooractiviteiten staan fun & samenwerking centraal tijdens activiteiten zoals 

tonsurfen, wip-it, touwenparcours, … . 

 

Datum: 8 augustus 2019 

Plaats: Recreatiedomein De Mosten, Hoogeind 74b, 2321 Meer (Hoogstraten) 

Doelgroep: jongeren van 10 t.e.m. 16 jaar (°2009 -°2003) 

Prijs: 35 euro (inclusief materiaal, verzekering, begeleiding en busvervoer)  

Activiteit: van 10 tot 15 uur 

Busvervoer:  

• Zwembad Heist-op-den-Berg, Lostraat 48, 2220 Heist-op-den-Berg: vertrek om 8.20 uur, 

terug om 16.35 uur.  

• Sporthal De Vossenberg, Markgravenstraat 107, 2200 Herentals: vertrek om 8.45 uur, 

terug om 16.05 uur. 

Wat meenemen: gesloten schoenen, zwemkledij, reservekledij, reserveschoenen, voldoende 

warme kledij bij slecht weer, zonnecrème, lunch, drank en een beetje zakgeld. 

Voorwaarde: deelnemers moeten 100 meter kunnen zwemmen. 

  

AVONTURENDAG: Adventure & Klimpark 

Op deze dag combineren we toffe teambuildingsactiviteiten met het nieuwe klimpark hoog 

tussen de bomen! Een topdag met heel wat uitdagende en groepsgerichte activiteiten. 

 

Datum: 8 augustus 2019 

Plaats: Recreatiedomein De Mosten, Hoogeind 74b, 2321 Meer (Hoogstraten) 

Doelgroep: jongeren van 10 t.e.m. 16 jaar (°2009 -°2003) 

Prijs: 35 euro (inclusief materiaal, verzekering, begeleiding en busvervoer)  

Activiteit: van 10 tot 15 uur 

Busvervoer:  



• Zwembad Heist-op-den-Berg, Lostraat 48, 2220 Heist-op-den-Berg: vertrek om 8.20 uur, 

terug om 16.35 uur.  

• Sporthal De Vossenberg, Markgravenstraat 107, 2200 Herentals: vertrek om 8.45 uur, 

terug om 16.05 uur. 

Wat meenemen: gesloten schoenen, reservekledij, reserveschoenen, voldoende warme kledij 

bij slecht weer, zonnecrème, lunch, drank en een beetje zakgeld. 

 

DAGUITSTAP: Airzone  

 

Om de zomer af te sluiten trekken we een dag naar Airzone in Kontich. Daar bedwingen we 

allerlei opblaasbare hindernissen. Omdat beelden soms meer zeggen dan woorden raden we 

jullie aan om de website te bekijken: https://airzone.be. Voor deze activiteit moet je 

minimum 1m20 zijn. 
 

Datum: do 29 augustus 2019  

Plaats: Meylweg 41A, 2550 Kontich   

Doelgroep: jongeren van 10 t.e.m. 16 jaar (°2009 -°2003) 

Prijs: 35 euro (inclusief materiaal, verzekering, begeleiding en busvervoer)  

Activiteit: van 10 tot 15 uur. 

Busvervoer:  

• Sporthal De Vossenberg, Markgravenstraat 107, 2200 Herentals: vertrek om 8.20 uur, 

terug om 16.35 uur. 

• Zwembad Heist-op-den-Berg, Lostraat 48, 2220 Heist-op-den-Berg: vertrek om 8.45 uur, 

terug om 16.05 uur.  

Wat meenemen: reservekledij, zonnecrème, lunch, drank en een beetje zakgeld. 

 

 

 

 

 

De Sportregio Kempen is een samenwerkingsverband tussen volgende gemeenten:   

 

Sportdienst Grobbendonk   014 51 02 41 

Team Sport en Jeugd Heist-op-den-Berg 015 75 86 57 

Sportdienst Herentals    014 21 21 86 

Sportdienst Hulshout    015 24 26 77 

Sportdienst Vorselaar    014 50 71 13 

Afdeling sociaal & Vrije Tijd Nijlen  03 410 02 48 

Sportdienst Herenthout   014 51 62 06 

Sportdienst Westerlo    014 53 92 10 

Dienst Vrije tijd Olen    014 27 94 22 

 

 

 



Regio G-sportkampen zomer 2019  
 

Omnisport-driedaagse Heist-Op-den-Berg 

 

Tijdens deze 3 dagen kunnen personen met een mentale beperking kennis maken met allerlei 

spelen en sporten gegeven door ervaren trainers uit clubs of verenigingen met een G-werking 

in onze regio.  

 

Data: 31 juli ,1 en 2 augustus 2019   

Plaats: De Sporthal, Lostraat 48 A, 2220 Heist-op-den-Berg 

Doelgroep: personen met een mentale beperking vanaf 12 jaar ( °2007)  

Prijs: inwoner Heist € 39; niet-inwoner Heist € 45;  VTK € 7,80 

Activiteit: Van 9.00 tot 16.00 uur.  

Voor- en naopvang: Vanaf 8.00 tot 17.30 uur. 

Wat meebrengen: sportieve kledij en binnensportschoenen, lunch en flesje water 

Inschrijven:  https://www.heist-op-den-berg.be/webshop 

 

Atletiek Meerkamp (Inclusief G-sportkamp) 

 Herentals 

 

Tijdens deze week leren de kinderen verschillende disciplines van de atletieksport. Zoals 

verspringen, kogelstoten, discuswerpen, hoogspringen, aflossingen, starten uit een startblok, 

… . Een ervaren trainer van atletiekclub AC Herentals zal deze week begeleiden. Indien je 

kind aan dit kamp wil deelnemen, neem dan even contact op met de sportdienst van Herentals 

zodat we kunnen bekijken of we een extra begeleider dienen te voorzien. 

 

Data: 5 - 9 augustus 2019 

Plaats: Sportcomplex 'De Vossenberg', Markgravenstraat 107, 2200 Herentals 

Doelgroep: jongeren van 10 t.e.m.16 jaar (°2009-2003) 

Prijs: 75 euro (inwoners Herentals 20% korting, vrijetijdspas Herentals 50% korting) 

Activiteit: van 9.00 tot 16.00 uur 

Wat meebrengen: sportieve kledij en schoenen voor binnen en buiten, een flesje water, 

lunchpakket en een snackje voor de pauze in de voor -en namiddag. 

Inschrijven: Vanaf 7 mei, Sportdienst Herentals: https://www.herentals.be/sportkampen 

 

G - Sport fever Herentals 

 

Kan je kind moeilijk stil zitten en houdt het van sporten? Dan is het bij dit kamp aan het juiste 

adres! Tijdens deze vier dagen maken de kinderen kennis met elkaar en met verschillende 

sporten. Plezier verzekerd! 

 

Data: 12, 13, 14 augustus 2019 

Plaats: Sportcomplex “De Vossenberg”, Markgravenstraat 107, 22 00 Herentals 

Doelgroep: Jongeren van 8 t.e.m. 12 jaar (°2011 – 2007) met ADHD, ASS of een licht 

mentale handicap.  

Prijs: 45 euro (inwoners Herentals 20% korting, vrijetijdspas Herentals 50% korting) 

Activiteit: Van 9.00 tot 16.00 uur.  



Wat meebrengen: sportieve kledij en binnensportschoenen, lunch, flesje water en 

tussendoortje 

Inschrijven: Vanaf maandag 6 mei 2019 om 18.00 uur via sportdienst Herentals: 

https://www.herentals.be/sportkampen (hier vind je ook meer info over de inhoud van het 

kamp)  

Voor dit sportkamp mag je kind een buddy meebrengen (broer, zus, vriendje… zonder 

handicap) (Opgelet: zij moeten ook mee inschrijven met vermelding bij opmerking: buddy 

voor ...) 
 


