
Zomeraanbod Neteland Sport 2021 
 

Info en inschrijven 

 

Online via http://olen.ticketgang.eu 

Vanaf zaterdag 5 juni om 9 uur kan je online inschrijven en betalen via http://olen.ticketgang.eu. 

 

Maak niet voor elke vakantie een nieuw gezinsaccount aan. Ben je je inloggegevens vergeten? Neem 

dan contact op met Vrije Tijd Olen (014-27 94 22). 

 

Aan het loket van Vrije tijd 

Vanaf maandag 7 juni om 9 uur kan je ook inschrijven aan het loket van Vrije Tijd Olen 

(Lichtaartseweg 9, 2250 Olen). Je betaalt meteen bij inschrijving (cash of bancontact). Check eerst 

even of de coronamaatregelen niet zijn verlengd en het sociaal huis nog gesloten is. 

 

Wat met een vrijetijdskaart of vrijetijdspas? 

Heb je een vrijetijdskaart of vrijetijdspas? Dan kan je aan een verminderd tarief deelnemen. Neem 

contact op met je eigen gemeente zodat je gezinsaccount kan aangepast worden en je kan 

inschrijven aan een verminderde prijs. Maak tijdig je account aan en doe deze aanvraag ruim op 

voorhand. Op die manier kan je inschrijven bij de start van de online inschrijvingen. 

 

Dienst Vrije Tijd Grobbendonk    014-50 70 07 

Dienst Sport, jeugd en evenementen Herentals  014-21 21 86 

Dienst Vrije tijd Olen     014-27 94 22 

 

Terugbetaling en annulering 

Je kan tot één week voor de start van de activiteit annuleren. Je betaalt dan een administratieve kost 

van 10 euro. Als je later annuleert, is er geen terugbetaling mogelijk zonder geldig 

afwezigheidsattest. Bezorg het ziekteattest ten laatste vijf dagen na je afwezigheid aan Vrije Tijd 

Olen. Bij een geldig doktersattest word je volledige inschrijvingsgeld terugbetaald. 

 

  

http://olen.ticketgang.eu/
http://olen.ticketgang.eu/


AANBOD 
 

Vistweedaagse Grobbendonk 

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

peilen van de diepte, uitwerpen, ... Ervaren vissers leren het jou allemaal! Wie weet vang jij wel een 

stevige klepper. 

Data: 8 en 9 juli 2021 

Plaats: Visclub Sportieve Netevissers, Gilliam, 2280 Grobbendonk 

Doelgroep: jongeren van 10 t.e.m. 16 jaar (°2005-°2011) 

G-sporters mogen aan dit aanbod deelnemen ongeacht hun leeftijd. Gelieve de inschrijving via het 

loket te doen zodat wij ook kunnen aftoetsen of we extra begeleiders moeten voorzien of niet. 

Prijs: 30 euro (inclusief materiaal, begeleiding en verzekering) 

Activiteit: van 10 tot 15 uur 

Meenemen: vaste visstok (wie dit niet heeft, kan ter plaatse een visstok bekomen), regenkledij, 

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

Inschrijven: ten laatste op 30 juni 

 

Avonturendag De Lilse Bergen 

Heb je zin in sport, spel en avontuur op en naast het water? Kom dan zeker meedoen met de 

supertoffe avonturendag in De Lilse Bergen. Leer de knepen van het sjorren en bouw mee een vlot 

voor op het water. Naast het water kunnen we ons uitleven bij een spelletje streetsoccer en 

baseball. 

Datum: 6 augustus 2021 

Plaats: recreatiedomein De Lilse Bergen, Strandweg 6, 2275 Lille 

Doelgroep: jongeren van 12 t.e.m. 16 jaar (°2005-°2009) 

Prijs: 15 euro (inclusief materiaal, verzekering, begeleiding en busvervoer) 

Activiteit: van 10 tot 15.30 uur 

Busvervoer:  

• Sporthal de Molen, Molendreef 8, 2280 Grobbendonk 

o Vertrek: 8.45 uur 

o Aankomst: 16.15 uur 

• Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107, 2200 Herentals 

o Vertrek: 9 uur 

o Aankomst: 16 uur 

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 

Inschrijven: ten laatste op 30 juli 

 

  



Viskamp in Olen 

Hou je van vissen of wil je het graag leren? Kom dan meedoen met onze vistweedaagse in Olen. 

Ervaren vissers van Visclub ’t Rutske zullen je de kneepjes van het vak leren. Op het einde van de 

tweedaagse vindt er een competitie plaats en wie weet vang jij wel de grootste vis! 

Data: 12 en 13 augustus 2021 

Plaats: Visclub ’t Rutske, visvijver Hoogbuul, 2250 Olen 

Doelgroep: jongeren van 12 t.e.m. 16 jaar (°2005-°2009) 

G-sporters mogen aan dit aanbod deelnemen ongeacht hun leeftijd. Gelieve de inschrijving via het 

loket te doen zodat wij ook kunnen aftoetsen of we extra begeleiders moeten voorzien of niet. 

Prijs: 30 euro (inclusief materiaal, begeleiding en verzekering) 

Activiteit: van 10 tot 15 uur 

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 

Inschrijven: ten laatste op 6 augustus 

 

Watersportdriedaagse Zilvermeer 

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

kajak. Je leert zelf een vlot maken en test het uit op het water. Welk vlot blijft het langste drijven? 

Kortom drie dagen vol dolle waterpret! 

Data: 16, 17 en 18 augustus 2021 (zonder overnachting) 

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

Doelgroep: jongeren van 11 t.e.m. 16 jaar (°2005-°2010) 

Prijs: 45 euro (inclusief materiaal, verzekering, begeleiding en busvervoer) 

Activiteit: van 10 tot 15 uur 

Busvervoer:  

• Sporthal de Molen, Molendreef 8, 2280 Grobbendonk 

o Vertrek: 8.45 uur 

o Aankomst: 16.15 uur 

• Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107, 2200 Herentals 

o Vertrek: 9 uur 

o Aankomst: 16 uur 

Meenemen: gesloten schoenen, zwemkledij, reserve kledij, reserveschoenen, zonnecrème, 

hoofddeksel, 50 eurocent (voor lockers), lunch en voldoende drank 

Voorwaarde: deelnemers moeten 100 meter kunnen zwemmen 

Inschrijven: ten laatste op 6 augustus 

 

  



SHOOTERSDAG in Vorselaar: Archery Tag en Paintball 

Om de zomer af te sluiten bieden we een heuse shootersdag aan in Vorselaar. In de voormiddag is er 

Archery Tag, een sportief spel met pijl en boog vol actie, tactiek, samenwerking en enorm veel 

plezier dat je terecht doet denken aan de films van ‘The Hunger Games’. Teams nemen het tegen 

elkaar op in allerlei verschillende games en wedstrijdvormen. 

In de namiddag is er Paintball, een activiteit vol fun en adrenaline, waarbij je beschikt over shotguns 

om elkaar te beschieten met verfballetjes. Perfect voor close-combat ‘gevechten’. 

Een dag dus vol kicks en avontuur, dé perfecte cocktail voor een onvergetelijke sportdag. 

Datum: 26 augustus 2021 

Plaats: Sportcentrum De Dreef, Oostakker 1, 2290 Vorselaar 

Doelgroep: jongeren van 10 t.e.m. 16 jaar (°2005 -°2011) 

Prijs: 15 euro (inclusief gebruik van materiaal, verzekering, professionele begeleiding) 

Activiteit: van 10 tot 15 uur 

Kledij: sportieve of losse kledij die vuil mag worden, sportschoenen of gemakkelijke schoenen die 

vuil mogen worden 

Meenemen: reservekledij, reserveschoenen, lunchpakket, drank 

Afhankelijk van het weer ook: ofwel zonnecrème ofwel een regenjas die tegen een stootje kan 

Inschrijven: ten laatste op 19 augustus 

 

Neteland is een samenwerkingsverband tussen vijf gemeentes. Bij vragen kan je terecht in je eigen 

gemeente: 

• Dienst Vrije Tijd Grobbendonk    014-50 70 07 

• Dienst sport, jeugd en evenementen Herentals  014-21 21 86 

• Loket Vrije Tijd Herenthout, sport   014-51 62 06 

• Vrije Tijd Olen      014-27 94 22 

• Vrije Tijd Vorselaar     014-50 71 13 

 


