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ZOMERACTIVITEITEN
VOOR JONGEREN



Beste Bocholtenaren

Eindelijk terug een ‘normale’ zomer waarin we allemaal leuke 
dingen kunnen doen!
Ik kijk al uit naar de vele activiteiten met vrienden en familie, het 
chirokamp en zoveel mogelijk sporten.

In onze gemeente staan leuke kampen, speelpleinwerkingen en 
toffe activiteiten voor één dag op het programma.
Ontdek snel het volledige aanbod voor de zomervakantie in 
deze brochure.

Plezier verzekerd!

Zonnige groetjes

Esli
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Locatie:  Kettingbrugweg 25 
  (Bosleerpad Lozerheide)
Tijdstip:  20u00

Prijs:  gratis
Meer info: buurtsportdiensten.be  

MIDZOMERRUN 

donderdag 9 juni

In juni organiseren de buurtsportdiensten vier recreatieve natuurlo-
pen op een bewegwijzerde loop doorheen prachtige natuur 

In Bocholt kan je kiezen tussen een run van 3, 7 of 10 km.

Er is geen tijdsopname, op voorhand inschrijven is niet nodig en bij 
aankomst ontvang je een gratis watertje. 

Andere midzomerruns  

- 2 juni Maaseik – Ketelstraat (Parking voetbal WAVO) – 3, 7 of 17 km

- 16 juni Peer  Schuttersstraat 26 – 7 km

- 23 juni oudsbergen- Donderslagweg – 7 of 15 km

Voor jong 
en oud!
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DRIEVALLEIENTOCHT

woensdag 29 juni 

De ‘DRIEVALLEIENTOCHT’ is een ca. 100 km lange en bewegwij-
zerde fi etstocht voor de sportieve fi etser. Langs rustige wegen en 
door een rustgevende natuur fi ets je door de Abeek-, Warmbeek- en 
Dommelvallei.  

We vieren dit jaar de 25ste editie van de ‘Drievalleientocht’! Daarom 
krijg je op elke stempelplaats een gratis streekproduct aangeboden.
Je hebt ook de keuze om een verkorte lus te fi etsen.
Alle info op https://visit.bocholt.be/drievalleientocht/ 

Locatie:  Sportcomplex de Damburg
Tijdstip:  9u00 tot 16u00
Prijs:  € 3,00

Voor jong 
en oud!
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SCHATTEN VAN VLIEG

1 juli tot 31 augustus 

Ik ruik, ik ruik wat jij niet ruikt en het is... Kom tijdens de zomer–
vakantie naar de bibliotheek en kom de schat van Vlieg zoeken!

Vlieg heeft dit jaar opnieuw een schat verstopt in onze bib, maar er zit 
een luchtje aan. Letterlijk! Om de schat te vinden zal je als een echte 
speurneus tewerk moeten gaan en deze keer goed je neus moeten 
gebruiken. Steek jij graag jouw curieuze neus tussen de boeken? Dan 
zal de schat vinden voor jou geen enkel probleem worden.

Locatie:  Bibliotheek ‘de Priool’
Tijdstip:  Tijdens de openingsuren 
Prijs:  Gratis

Inschrijven:
Inschrijven is niet nodig!

www.schattenvanvlieg.be

6-12 JAAR
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CREAKAMP 

maandag 4 t.e.m.donderdag 7 juli 

Hou jij ook zo van fantaseren en je eigen kunstwerkjes creëren? 
Geef je vakantie dan wat meer kleur en kom gezellig met ons mee-
genieten.

We maken er samen één groot creatief feest van!

Meenemen: lunchpakket

maandag 4 t.e.m.donderdag 7 juli 

6-14 JAAR

Locatie:  JCH ‘de Steen’ 
Tijdstip:  9u30-15u30
Prijs:  € 79,00

Inschrijven:
Inschrijven: www.bocholt.be -> vrije tijd -> 
kies de dienst -> jeugd
Volg de procedure.



Locatie:  JC ‘de Kouter’ 
Tijdstip:  13u30-16u00

KOUTER PRÉ-CAFÉ 

woensdag 6 juli 

Ook in de zomervakantie opent JC ‘de Kouter’ elke eerste woens-
dag van de maand de deuren voor tieners van het eerste en 
tweede middelbaar. 

Kom af om wat te chillen in de zon met een verfrissende mocktail, 
een potje te darten of te kickeren of gewoon je favoriete plaatjes 
te horen! 

Je mag later binnenspringen of vroeger naar huis gaan. Dit spreek 
je thuis af.  

Er is enkel toezicht op een goed verloop. Geen opvang! 

12-14 JAAR
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LEGO MASTER MEDIA 

maandag 11 t.e.m. vrijdag 15 juli 

Tijdens dit kamp word je uitgedaagd te gaan bouwen met lego in een 
thema, decors te maken met verf, details te verzinnen met klei en deze in 
een verhaal te steken en te fi lmen, te fotograferen of een stop-motion van 
te maken. 

Samen als groep maken we ons eigen New York, met de hoogste torens en 
fl atgebouwen! Hoe maak jij een brug? Of kan je een regenboog creëren? 
Hoe ziet jouw alien eruit? Lukt het ons om een dierentuin te maken met 
gekke beesten? 

Een kamp met een hele grote uitdaging: wij gebruiken geen plannen! Hoe 
goed kan jij out-of-the-box denken? 

Meenemen: lunchpakket 

Je mag een eigen tablet meenemen als je die hebt. 

maandag 11 t.e.m. vrijdag 15 juli 

8-14 JAAR

Locatie:  JCH ‘de Steen‘ 
Tijdstip:  9u00-16u00
Prijs:  € 99,00

Inschrijven:
Inschrijven: www.bocholt.be -> vrije tijd -> 
kies de dienst -> jeugd
Volg de procedure.
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HEKSEN EN DRAKEN  

dinsdag 12 t.e.m. vrijdag 15 juli
-16u00
We duiken dit jaar weer in de wondere wereld van verhalen. 
We verwelkomen jullie daarvoor ontzettend graag in de bib van 
Bocholt. 

Luisteren jullie graag naar verhaaltjes, speel je graag spelletjes en 
hou je van leuke knutsels? Dan ga je zeker veel plezier beleven 
tijdens onze verhalenweek. 

De ‘heksen-en drakenweek’ wordt erg spannend. Hekselien vindt 
eieren die weleens van Bonkie de draak kunnen zijn. Zouden uit 
deze eieren kleine baby-draakjes geboren worden? Durven jullie 
een handje te helpen wanneer Bonkie en Hekselien verdwenen 
zijn? Plezier verzekerd tijdens een kamp vol toverdrankjes, draken 
met tranen, slijmerige heksenbrouwsels… 

Meenemen: lunchpakket en vieruurtje 

Er is opvang voorzien van 8u30 tot 17u00.  

4-7 JAAR

Locatie:  bibliotheek ‘de Priool’
Tijdstip:  9u00-16u00
Prijs:  € 60,00

Inschrijven:
Inschrijven: www.bocholt.be -> vrije tijd -> 
kies de dienst -> bibliotheek
Volg de procedure.

VERHALENWEEK:
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Locatie:  jeugdhuis ‘De Keet’
Tijdstip:  13u30-17u00
Prijs:  € 15,00

Inschrijven:
Inschrijven: www.bocholt.be -> vrije tijd -> 
kies de dienst -> jeugd
Volg de procedure.

RAKETTEN LANCEREN

maandag 18 juli 

Samen met het ECNS (Educatief Centrum voor Natuur en Sterren-
kunde) bouwen en lanceren we echte waterraketten. Eerst leren 
we hoe zo’n raket nu eigenlijk juist werkt en hoe ze ook veilig te 
lanceren. Dit doen we met de nodige proefjes. 

Hierna gaan we met de juiste tools aan de slag om een coole ge-
personaliseerde waterraket te maken. 

Wanneer deze klaar is gaan we over tot de echte actie: het lance-
ren van je eigen waterraket! 

6-12 JAAR
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Locatie:  de Alpacaboerderij 
Tijdstip:  14u00-16u30
Prijs:  € 12,00

Inschrijven:
Inschrijven: www.bocholt.be -> vrije tijd -> 
kies de dienst -> jeugd
Volg de procedure.

ALPACAGILITY 

dinsdag 26 juli

Vandaag brengen we een bezoek aan de Alpacaboerderij in 
Kaulille. Daar moeten we een alpaca over een hindernissenpar-
cours leiden. Een hele opgave, want een zigzagparcours, een 
wipwap en een tunneltje zijn dingen die een alpaca niet dagelijks 
tegenkomt!

Om het nog eens extra lastig te maken, maken we er natuurlijk 
een wedstrijdje van: wie is het behendigst met een alpaca?

8-14 JAAR
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ROBOT- EN TECHNIEKKAMP

maandag 1 t.e.m. vrijdag 5 augustus 

Tijdens dit kamp ga je aan de slag met enkele super coole ro-
botjes. Bouw met Lego je eigen kermisattractie en programmeer 
deze! 

Verder steek je ook de handen uit de mouwen en maak je met de 
junior groep een ballonauto, bibberspel en waterraket. De oudste 
groep maakt een ballonauto, insectenhotel, kruisboog en een wa-
terraket. Klaar voor de lancering!?

Meenemen: lunchpakket 

6-12 JAAR

Locatie:  JCH ‘de Steen‘ 
Tijdstip:  9u00-15u30
Prijs:  € 99,00 pp

Inschrijven:
Inschrijven: www.bocholt.be -> vrije tijd -> 
kies de dienst -> jeugd
Volg de procedure.
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Locatie:  JC ‘de Kouter’ 
Tijdstip:  13u30-16u00

KOUTER PRÉ-CAFÉ 

woensdag 3 augustus

Een nieuwe maand, een nieuwe editie van Kouter Pré-Café! JC 
‘de Kouter’ is weer open voor tieners van het eerste en tweede 
middelbaar! 

 Kom opnieuw langs om wat te chillen in de zon met een heerlijk 
verfrissende mocktail, te darten en kickeren of gewoon je favorie-
te plaatjes te horen! 

Je mag later binnenspringen of vroeger naar huis gaan. Dit spreek 
je thuis af.  

Er is enkel toezicht op een goed verloop. Geen opvang! 

12-14 JAAR
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KLEUTERSPORTKAMP 

woensdag 3 t.e.m. vrijdag 5 augustus

We maken van de sporthal een leuke kleutertuin met tal van uitda-
gende spelletjes.

De kleuters worden in leeftijdscategorieën ingedeeld.

Programma:
09u30-10u45: kleuterturnen, balspelen, spelletjes 
10u45-11u00: pauze 
11u00-12u00: kleuterturnen deel 2 

Alle kleuters vanaf 3 jaar zijn welkom (het kindje moet wel zindelijk zijn).

woensdag 3 t.e.m. vrijdag 5 augustus

VANAF 3 JAAR
EN ZINDELIJK

Locatie:  sportcomplex ‘de Damburg’
Tijdstip:  9u30-12u00 
Prijs:  € 18,00

Inschrijven:
Inschrijven: www.bocholt.be -> vrije tijd -> 
Kies de dienst -> sport
Volg de procedure.
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START 2 MOTION-KAMP

maandag 8 en dinsdag 9 augustus

Stop! Het is tijd voor beweging! Tijdens de zomervakantie orga-
niseren de jeugddienst, de bib en de sportdienst een kamp boor-
devol sport en creativiteit! Een kamp waar jij kan leren hoe je een 
leuk, grappig of cool animatiefi lmpje kan maken, afgewisseld door 
verschillende sportactiviteiten. 

Tijdens de creamomenten bouw je decors en attributen en schrijf 
je je eigen verhaal om vervolgens met deze fi guurtjes, foto’s of 
zelfgemaakte tekeningen je eigen fi lmpje te maken. Dit doe je 
met de stop-motion fi lmtechniek. Dat is een techniek waarbij je 
foto’s achter elkaar plaatst en zo een fi lm maakt. 

We blijven natuurlijk niet stilzitten. Zoals de naam al aangeeft is er 
tijd genoeg om je benen te strekken tijdens de sportmomenten. 

We eindigen het kamp met een afgewerkte stop-motion fi lm die 
we vertonen voor een echt publiek. Dit mag je niet missen! 

Meenemen: lunchpakket 

maandag 8 en dinsdag 9 augustus

Locatie:  sportcomplex ‘de Damburg’
Tijdstip:  9u30-15u30 
Prijs:  € 39,00

Inschrijven:
Inschrijven: www.bocholt.be -> vrije tijd -> 
kies de dienst -> sport
Volg de procedure.

8-14 JAAR
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Locatie:  sportcomplex ‘de Damburg’
Tijdstip:  9u00-15u30 
Prijs:  € 29,00

Inschrijven:
Inschrijven: www.bocholt.be -> vrije tijd -> 
kies de dienst -> sport
Volg de procedure.
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JUNIOR SURVIVALKAMP

dinsdag 16 t.e.m. vrijdag 19 augustus  

Deze week gaan we back to basics en staat avontuurlijk buiten-
spelen centraal. We leven een hele dag in openlucht en leren al 
spelend nieuwe dingen bij. 

Zo zal je op het einde van de week veilig kunnen werken met 
een zakmes en weten hoe je een kampvuur kan maken. Als je zou 
verdwalen in het bos, kan je makkelijk een week overleven met de 
bushcrafttechnieken. We zijn er zeker van dat je zelfs niet meer 
naar binnen wil! 

Ook actie mag uiteraard niet ontbreken! We testen jullie tijdens 
de Expeditie WoodSon en leiden jullie op tot een echte Robin 
Hood met pijl en boog.  

Ravotten is verplicht tijdens dit kamp. Groene knieën en vuile 
kleren hebben op het einde van de dag ook. 

Meenemen: lunchpakket

7-12 JAAR

Locatie:  sporthal ‘de Steenakker’ 
Tijdstip:  9u00-16u00
Prijs:  € 79,00

Inschrijven:
Inschrijven: www.bocholt.be -> vrije tijd -> 
kies de dienst -> jeugd
Volg de procedure.

17



X-TREME SURVIVALKAMP 

donderdag 18 augustus en 
vrijdag 19 augustus
Zin in grote dosis avontuur deze zomer? Verwacht je maar aan 
extreem veel actie tijdens dit sportieve avonturenkamp! 
Jongeren van de buurtsportdiensten kunnen inschrijven voor deze 
avontuurlijke uitstappen. Samen met je leeftijdsgenoten trek je 
twee dagen op rij erop uit. Je kan je één dag uitleven in klimpark 
De Warre in Neeroeteren, waar je ook 1,5 u de basistechnieken 
krijgt aangeleerd op een echte mountainbike. De andere dag gaan 
we naar Sporta Beach in Maaseik. Kajak, sup, banaan, archery tag, 
zeepvoetbal en bmx zijn enkele van de leuke activiteiten op het 
programma bij Sporta Beach. 

Vertrek: 08u45 - Sportcomplex ‘de Damburg’ Brogelerweg 59 
Terug: 15u45 
Meebrengen: Sportieve kledij en –schoenen (reservekledij aan-
geraden), lunchpakket, voldoende drank en tussendoortje. Bij de 
uitstap naar Sporta Beach breng je ook je zwemgerief mee en 
schoeisel dat nat mag worden. Gelieve geen waardevolle spullen 
mee te nemen. 

Max. 15 deelnemers 

10-15 JAAR

Locatie:  Warre en Sporta Beachclub 
Tijdstip:  8u45-15u45
Prijs:  € 59,00 pp (incl. bus en verzekering)

Inschrijven:
Inschrijven: www.bocholt.be -> vrije tijd -> 
kies de dienst -> sport
Volg de procedure.
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INDIANEN

vrijdag 19 augustus 
-16u00
In de bib van Bocholt duiken we in de wondere wereld van verhalen. 

Luisteren jullie graag naar verhaaltjes, speel je graag spelletjes en 
hou je van leuke knutsels? Dan ga je zeker veel plezier beleven 
tijdens onze verhalenworkshop. 

Kom je graag spelen als indiaan? We zijn op zoek naar moedige 
jongens en meisjes die ons komen helpen om tipi’s te bouwen, 
indianenwedstrijden te winnen, sporen te zoeken… Komen jullie 
ons opperhoofd welkom heten in de bib?   

Meenemen: lunchpakket en vieruurtje 

Er is opvang voorzien van 8u30 tot 17u00. 

4-7 JAAR

Locatie:  bibliotheek ‘de Priool’
Tijdstip:  9u00-16u00
Prijs:  € 15,00

Inschrijven:
Inschrijven: www.bocholt.be -> vrije tijd -> 
kies de dienst -> bibliotheek
Volg de procedure.

VERHALENWORKSHOP:

19



TAAL- EN DANSKAMP 

22 t.e.m. 26 augustus

Twee vliegen in één klap; dansen én een taal leren! 
In dit geval onze tweede taal nl. het Frans (10u). 
Wil je op danskamp en beweeg je graag? Dan is dit kamp zeker iets 
voor jou. Een professionele danscoach staat te popelen om jou de 
kneepjes van het vak te leren zonder het plezierelement uit het oog 
te verliezen. 
Alle taalactiviteiten zijn zeer gevarieerd en je wordt extra gemoti-
veerd om je kennis in praktijk om te zetten.

Programma:
09u00-10u00:  gratis opvang 
10u00-12u15:  spelenderwijs taalonderricht in sportcomplex 
 ‘de Damburg‘
12u15-13u15:  je kan thuis eten of je lunchpakket meebrengen 
13u15-15u30:  danslessen 
15u30-16u30:  gratis opvang 

Locatie:  sportcomplex ‘de Damburg’
Tijdstip:  9u00-16u30 
Prijs:  € 120,00

Inschrijven:
Inschrijven: www.bocholt.be -> vrije tijd -> 
kies de dienst -> sport
Volg de procedure.

5-12 JAAR
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€ 120,00



Inschrijven: 
www.bocholt.be--> vrije tijd -> 
Kies de juiste dienst: 

 Sport Jeugd  Bibliotheek

en volg de procedure.

Voor hulp bij de inschrijving en/of betaling van de bijdrage kan je langsgaan op de vrije spreekuren van 
het OCMW. Je kan ook bellen voor een afspraak of een huisbezoek (tel: 089 20 19 80). De gemeentelijke 
sportdienst en het OCMW verzekeren een discrete behandeling.

HOE INSCHRIJVEN? 
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 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Weekend

Spruitjes 13u00-17u00 13u00-17u00 13u00-17u00 13u00-17u00 13u00-17u00 Geen werking

Donkies 13u00-17u00 13u00-17u00 13u00-17u00 13u00-17u00 13u00-17u00 Geen werking

Saxers 13u00-17u00 13u00-17u00 13u00-17u00 13u00-17u00 13u00-17u00 Geen werking

12+ 13u00-17u00 13u00-17u00 Jongerenwerking 13u00-17u00 13u00-17u00 Geen werking

   19u00-21u30

SPEELPLEINWERKING SAVIAANTJES BOCHOLT 
Wij zijn klaar voor de zomer! We hopen dat we deze zomer opnieuw vele  
bekende maar ook nieuwe gezichten mogen verwelkomen. Inschrijven kan 
vanaf 1 juli via www.mijnvereniginginbocholt.be. 

We hanteren voorlopig de werking zoals afgelopen zomers: elke groep heeft 
iedere dag werking. Volg ons zeker op Facebook of Instagram om op de 
hoogte te blijven van de laatste afspraken en maatregelen. 

(Spruitjes: geboortejaar 2017 en 2016 - Donkies: geboortejaar 2015, 2014 en 2013 
- Saxers: geboortejaar 2012 en 2011- 12+: geboortejaar 2010, 2009 en 2008) 

We kunnen jullie ook al de kampdata meegeven: voor de Donkies is dit van 
10-15 augustus, Saxers 15-20 augustus en de 12+ van 13-20 augustus. 

Hopelijk zien we jullie terug op onze openingsdag, maandag 4 juli om 13u00!  
Deze zal doorgaan op basisschool ‘De Driehoek’.  

Tarieven: € 10,00 kind/week. T-shirts kunnen aangekocht worden voor € 10,00 (zolang de voorraad 
strekt). De inschrijvingen voor de komende week starten telkens op donderdag. 

Meer info ontvangen alle kinderen in een Saviokrantje dat einde juni uitgedeeld wordt in de lagere 
scholen en kan worden geraadpleegd via www.saviaantjes.be. 
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SPEELPLEINWERKING KNIKKEBOL KAULILLE 
 

Ben jij tussen 6 en 12 jaar (geboortejaar 2016 t.e.m. 2010) en heb je zin 
in een zomer vol plezier? Dan nodigen wij jou graag uit op één van onze 
activiteiten op dinsdag- en donderdagnamiddag, aangepast per leeftijd! 

Starten doen we dit jaar op dinsdag 5 juli. Digitaal inschrijven kan via 
de website www.mijnvereniginginbocholt.be voor maar € 30,00 voor de 
hele zomer. De eerste inschrijvingen gaan van start op 1 juli 2022. De start-
tijd van de activiteit is 13u30 en we eindigen telkens om 17u00.  

Onze 12+ werking gaat elke woensdagavond door. De eerste activiteit voor 
de 12+ (geboortejaar 2006-2007-2008) zal dit jaar plaatsvinden op woens-
dagavond 6 juli van 19u30 tot 22u00.  

Je kan ons ook dit jaar weer terugvinden aan de HOB-units aan de Steenakker (sporthal).  

Wij kijken er alvast naar uit en hopen op een talrijke opkomst! 

Tel. 0493 78 06 57 – e-mail: knikkebol@hotmail.com 
Facebookpagina: SPW Knikkebol – website: https://spw-knikkebol.jimdofree.com 
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BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang kann vanaf  woensdag 1 juni om 19u00. Kinderen die naar de buitenschool-
se kinderopvang gaan, kunnen ook naar de speelpleinwerking! Ouders geven best bij de inschrijving voor de kinderopvang 
aan dat hun kind naar de speelpleinwerking gaat. Verdere info over het brengen en terug ophalen van de kinderen, vind je 
op de sociale media van de SPW’s en Jong In Bocholt.
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