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Zin in een 
waanzinnige 
zomervakantie?

Schrijf in vanaf dinsdag  2 juni om  9 uur
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Deze zomervakantie is wat anders dan anders, maar we maken er samen 
een fijne en speelse vakantie van!

Alle info en inschrijvingen op www.antwerpen.be/akaartjeugd of via  
het stedelijk contactcenter op 03 22 11 333. Inschrijvingen starten vanaf 
dinsdag 2 juni om 9 uur. 

Algemene informatie over de a-kaartwerking
 
District Berendrecht-Zandvliet- Lillo en vrijetijdscentrum De Schelde zijn heel enthousiast over 
het nieuws dat we in de zomer een A-kaartaanbod voor kinderen mogen organiseren.  
We kijken er dan ook naar uit om uw kind(eren) te verwelkomen en er samen een geweldige 
zomer van te maken.
 
De richtlijnen van de Veiligheidsraad voor een jeugdaanbod in de zomer hebben wel een impact 
op alle jeugdwerkactiviteiten en hoe deze georganiseerd moeten worden. Graag vragen we uw 
aandacht voor volgende afspraken:  

• Het aantal personen per bubbel bedraagt maximum 50 per week, dit is inclusief unieke kinderen 
en begeleiding. Dit wil zeggen dat er voor de a-kaartwerking in ons district gekozen wordt voor 
inschrijvingen per week, niet per dagactiviteit.

• We hanteren twee leeftijdsgroepen van maximum 20 kinderen, namelijk 4 t.e.m. 7 jarigen en 
8 t.e.m. 12 jarigen. Beide groepen kinderen zitten in eenzelfde bubbel, dus mogen met elkaar 
spelen, hetzelfde spel- en knutselmateriaal gebruiken en in dezelfde ruimte eten.

• Kinderen moeten per week binnen eenzelfde bubbel blijven. Dat betekent dat, als u uw kind 
inschrijft voor een activiteit, het in diezelfde week niet meer in een andere bubbel (van een 
ander vrijetijdsaanbod) mag terechtkomen. Hou hiermee dus rekening bij het inschrijven van uw 
kinderen bij verschillende opvangorganisaties. 

• Voor uitstappen zijn we afhankelijk van externe factoren (transport, mogelijkheden op de locatie 
zelf,…). Hierdoor zullen er deze zomer geen bus-uitstappen doorgaan. We bieden een fijn en veilig 
alternatief aan door wandel- en fietsuitstappen in de omgeving. 

• Is uw kind ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de 
activiteit? Dan mag hij/zij niet (meer) deelnemen. De deelname wordt geannuleerd en u 
ontvangt een tegoedbon voor het verloren inschrijfgeld. Het is erg belangrijk om eventuele 
nieuwe coronabesmettingen aan de overheid door te geven in functie van contactopsporing.

• Voor een correcte contactopsporing is elke jeugdwerkorganisatie verplicht om de gegevens van 
alle aanwezigen en medische fiches per kind op te vragen. 

• Verdere praktische afspraken over de a-kaartwerking worden gecommuniceerd na de inschrijving: 
richtlijnen, benodigdheden, contact tussen begeleiding en ouders, do’s-and-don’ts, … 

De a-kaartwerking wordt volledig georganiseerd binnen de veiligheidsrichtlijnen en wat 
haalbaar is bij de inhoudelijke en praktische organisatie van de activiteiten. We werken 
eraan om uw kind(eren) in een veilige omgeving op te vangen op maat van de opgelegde 
maatregelen. De maatregelen worden continu opgevolgd, wat kan resulteren in een bijsturing 
van onze geplande activiteiten. Daar vragen wij uw begrip voor.
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JULI

Speelse themaweken
• De activiteit duurt van 9 tot 16.30 uur, maar we breiden het start- en einduur uit om drukte aan 

het verzamelpunt te vermijden. Je brengt je kind tussen 8.30 en 9 uur en haalt het weer op tussen 
16.30 en 17 uur.

• Elke maandagnamiddag wordt er een unieke sportactiviteit voorzien.
• Op dinsdag en woensdag wordt er in het gekozen thema gespeeld en geknutseld. 
• Op donderdag trekken we er veilig op uit en ontdekken we de omgeving. Voor de 4 t.e.m. 7 jarigen 

voorzien we wekelijks een wandeluitstap en de kinderen van 8 t.e.m. 12 jaar doen een fietsuitstap. 
• Elke vrijdag is er een springfestijn en kunnen kinderen ravotten op enkele springattracties. 

Datum Uren Code Activiteit Leeftijd* Prijs Locatie

6-10 juli 9 - 16.30u
AA20CZA01

Themaweek: 
Reis rond de wereld

4 - 7 € 35
VC De Schelde

AA20CZA09 Themaweek: Reisparadijs 8 - 12 € 35

13-17 juli 9 - 16.30u
AA20CZA02

Themaweek: 
Welkom in het leger

4 - 7 € 35 VC De Schelde

AA20CZA10
Themaweek:  

Bootcamp De Schelde
8 - 12 € 35 VC De Schelde

22-24 juli 9 - 16.30u
AA20CZA03

Themaweek: 
Op safari in eigen dorp

4 - 7 € 21 VC De Schelde

AA20CZA11 Themaweek: Escape games 8 - 12 € 21 VC De Schelde

27-31 juli 9 - 16.30u
AA20CZA04

Themaweek: 
Mijn grootste talent

4 - 7 € 35 VC De Schelde

AA20CZA12
Themaweek: 
Talentenjacht

8 - 12 € 35 VC De Schelde

* Leeftijd: Kinderen die in 2020 vier jaar worden.
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AUGUSTUS
Datum Uren Code Activiteit Leeftijd* Prijs Locatie

3-7 aug 9 - 16.30u
AA20CZA05

Themaweek: 
Duik in de toekomst

4 - 7 € 35
VC De Schelde

AA20CZA13
Themaweek: Experimenteren 

met de toekomst
8 - 12 € 35

10-14 aug 9 - 16.30u
AA20CZA06

Themaweek: 
Sprookjesweek

4 - 7 € 35 VC De Schelde

AA20CZA14
Themaweek: 

Word een filmster
8 - 12 € 35 VC De Schelde

17-21 aug 9 - 16.30u
AA20CZA07

Themaweek: 
Dappere dino’s

4 - 7 € 35 VC De Schelde

AA20CZA15
Themaweek: 

Reis door het verleden
8 - 12 € 35 VC De Schelde

24-28 aug 9 - 16.30u
AA20CZA08

Themaweek: 
Creatieve kunstenaars

4 - 7 € 35 VC De Schelde

AA20CZA16
Themaweek: 

Groene vingers
8 - 12 € 35 VC De Schelde

* Leeftijd: Kinderen die in 2020 vier jaar worden.
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Goedkoper tarief via VT-statuut
Indien je recht hebt op een  verhoogde 
tegemoetkoming (VT-statuut) kost een 
weekactiviteit 15 euro. Bij je mutualiteit 
kan je nagaan of je al dan niet recht hebt 
op dit VT-statuut. Indien dit het geval 
is, moet je dit laten aanpassen op je 
A-kaart. Dit kan bij één van de verkoop-
punten van de A-kaart. Meer info vind je 
op www.antwerpen.be.

SAVE THE DATE: 
Woensdag 16 september om 9 uur 
starten de a-kaartinschrijvingen voor 
herfst- en kerstvakantie.

Ontdek het volledige aanbod op www.antwerpen.be/akaartjeugd

HOE INSCHRIJVEN?
1. HAAL EEN GRATIS A-KAART
Om in te schrijven voor de activiteiten heeft je kind een A-kaart nodig. De A-kaart is gratis en je kan ze 
aanvragen in een jeugddienst, zwembad, bib, stedelijk museum, cultureel centrum, de stadswinkel het 
Ecohuis of het vrijetijdscentrum.

2. KIES EEN LEUKE ACTIVITEIT
Het volledige programma vind je op www.vrijetijdscentrumdeschelde.be of 03 298 27 30.

3. SCHRIJF SNEL IN
Inschrijven vanaf dinsdag 2 juni om 9 uur. 
Dat kan zowel online als telefonisch:
• meld je aan op www.antwerpen.be/akaartjeugd 
• of bel het Stedelijk contactcenter op het nummer 03 22 11 333.
Hou het A-kaartnummer van het kind dat je wil inschrijven bij de hand.
Alle activiteiten zijn betalend, dus na betaling is je deelname pas verzekerd.

Let op: Per jaar kan je maximaal drie keer een terugbetaling krijgen. De terugbetaling gebeurt in de 
vorm van een tegoedbon voor het A-kaartaanbod.  
Annuleren kan je zelf op www.antwerpen.be/akaartjeugd.
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GEEN OPEN SPEELAANBOD: 
Om de verspreiding van het corona-virus te vermijden, zal er deze zomer 
geen open aanbod op pleintjes georganiseerd worden.
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Zomeraanbod van partners
Speelplein Bos en Hei

Datum: van 6 juli t.e.m. 31 juli
Locatie: Scoutslokalen De Reigers, Putsebaan 171/1, 
2040 Zandvliet
Leeftijd: 3 t.e.m. 12 jaar
Inschrijven: via www.speelpleinbosenhei.be

Bos en Hei is een speelplein voor zowel kleuters als  jongeren 
t.e.m. 15 jaar. In de voormiddag wordt er gespeeld per leef-
tijdscategorie en geslacht, in de namiddag zijn er gemengde 
keuze-activiteiten. ’s Middags wordt er een warme  maaltijd 
voorzien. De kinderen worden heel de dag geanimeerd door 
enthousiaste gebrevetteerde leiding.

Speelplein Gekkoo 

Datum: van 1 juli t.e.m. 28 augustus
Locatie: SB De Brem, Bremstraat 1, 2040 Zandvliet
Leeftijd: 3 t.e.m. 12 jaar
Inschrijven via www.gekkoo.be 

De Gekkoo Speelpleinbende, dat zijn dagen vol  variatie, nieu-
we vrienden maken en doldwaze spelletjes  onder  begeleiding 
van geweldige animatoren. Ideaal voor  kinderen die houden 
van veel afwisseling, sociaal contact en puur speelplezier. Na-
tuurlijk is er ook tijd voor vrij spel. 
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Voetbalkamp

Datum: van 6 t.e.m. 10 juli en 3, 4, 6 en 7 augustus
Locatie: Zandvliet Sport, Armenstraatje, 2040 Zandvliet
Leeftijd: 6 t.e.m. 15 jaar
Inschrijven via www.antwerpsevoetbalschool.be
In samenwerking met de Antwerpse voetbalschool

Tijdens dit voetbalkamp, georganiseerd door Zandvliet Sport, krijgen de kinderen elke dag twee leeftijdsg-
ebonden trainingen voor jongens en meisjes, veldspelers en doelwachters. Onder begeleiding van ervaren 
trainers leer je alles over je  positie in de ploeg. Hoe moet je verdedigen? Hoe bouw je een aanval op? Hoe 
verstuur je die ene splijtende pas?
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Sportkampen: Jeppa Avonturenweek

* Dit aanbod is onder voorbehoud van de richtlijnen van de Natio-
nale veiligheidsraad.
 
Data: 6 t.e.m. 10 juli – 3 t.e.m. 7 augustus
Locatie: Sporthal De Polder, Zandweg 2A - Berendrecht
Leeftijd: 6 t.e.m. 12 jaar
Kostprijs: 130 euro (€ 26 met kansentarief A-kaart)
Inschrijven via https://www.sportstad.be/Sportweken/aanbod 
In samenwerking met Jeppa Sport 

Ze benaderen sportactiviteiten creatief met spelletjes als crack the safe, Pokemon GO, Fortnite NERF-
games,... Naast deze activiteiten bezorgen ze een unieke beleving door originele materialen te gebruiken: 
hoverboards, bubbleballs, spikeball, kanjam, bamboe en veel meer.
Iedere dag van 9 tot 16 uur, 
met een vooropvang vanaf 8 uur en naopvang tot 17 uur.

Commandokamp

Datum: van 10 t.e.m. 14 augustus
Locatie: Stafort, Abtsdreef, 2940 Stabroek
Leeftijd: 9 t.e.m. 13 jaar
Kostprijs: 150 euro per week
Inschrijven via info@stafort.be
www.stafort.be 

Deelnemers krijgen activiteiten in verschillende thema’s:
• Soldaat als genie: bouwen van kamp, brug, vlot met teambuildingsoefeningen
• Soldaat op de schietbaan: lasergame, targetshooting, stratego
• Soldaat avonturier: hindernissenparcours, deathride, rappel, stratego
• Soldaat tegen soldaat: gps-tocht, mountainbike, zie-proef-ruikspel, semafoor
• Van soldaat tot commandant: verschillende vaardigheidsoefeningen
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www.vrijetijdscentrumdeschelde.be

03 298 27 30
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