
 

 

 

  

Aanbieder Welk aanbod Herfst Hoe inschrijven? 

Kinderopvang Opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar  
 

Vanaf 
nu 
 

Bel het Contactpunt Kinderopvang tussen 9 en 17 uur op 03 338 64 
64 
 

Antwerpse 
sportweken 

Aanbod op 
sport.antwerpen.be/sportweken 
 
 
 
Probleem bij het inschrijven? Sporting A 
is te bereiken op 03 338 97 44 (ma-vr 
tussen 8 en 16 uur) 
 

 
 

Vanaf 
22/09 

9u 

Bij inschrijving op de website UMICOREHERFST2022 vermelden bij 
opmerkingen en bij betaling ‘overschrijving’ kiezen.  
Na je inschrijving mail versturen naar sportweken@antwerpen.be met 
de melding dat je hebt ingeschreven. 
De overschrijving die je per mail ontvangt, mag je negeren. Deze 
wordt voor jou betaald. 
 

Speelplein-
werking  
Koraal 

Speelpleinwerking op verschillende 
locaties in de stad, grote speelpleinen 
Horst en Hulgenrode. 
Aanbod op www.koraal.be  
 
 
Probleem bij het inschrijven? Koraal is te 
bereiken op 03 232 97 72 (ma-vr tussen 
9 en 16 uur) 
 

 
 

Vanaf 
15.09 

Inschrijven kan per dag. Stuur een mailtje naar info@koraal.be met 
een foto van deze brief.  
Vermeld in de mail ‘project Umicore’, de naam van je kind(eren), je 
adres en voor welk speelplein je inschrijft. 

Speelplein-
werking  
Gekkoo 

Speelpleinwerking op verschillende 
locaties in de stad.  
Aanbod op www.gekkoo.be  

 
 

Vanaf 
nu 

 

Inschrijven kan per dag. 
Bel naar 03 233 64 90 of mail naar info@gekkoo.be. Vermeld in de 
mail ‘project Umicore’, de naam van je kind(eren), je adres en voor 
welk speelplein en welke dag(en) je wil inschrijven. 

Themakampen 
Gekkoo 

Weekkampjes op verschillende locaties 
in de stad. Aanbod op www.gekkoo.be 
 

 
 

Vanaf 
nu 
 

Bel naar 03 233 64 90 of mail naar info@gekkoo.be. Vermeld in de 
mail ‘project Umicore’, de naam van je kind(eren), je adres en voor 
welk kampje en welke periode je wil inschrijven. 
 
 
 

mailto:sportweken@antwerpen.be
http://www.koraal.be/
mailto:info@koraal.be
http://www.gekkoo.be/
mailto:info@gekkoo.be
http://www.gekkoo.be/
mailto:info@gekkoo.be


 

 

 

  

Aanbieder Welk aanbod Herfst Hoe inschrijven?  
 

Dagopvang 
IBO’s Koraal 
 

Spelen voor kleuters en 
lagereschoolkinderen in vijf IBO-locaties 
in de stad. Aanbod op www.koraal.be. 
 
Probleem bij het inschrijven? Koraal is te 
bereiken op 03 232 97 72 (ma-vr tussen 
9 en 16 uur) 
 

 
 

Vanaf 
15.09 

Mail naar info@koraal.be. Vermeld ‘project umicore’ de naam van je 
kind(eren), je adres en voor welke IBO en welke dag(en) je wil 
inschrijven 

Dagopvang 
Komma vzw – 
IBO Laro 

Spelen voor kleuters en 
lagereschoolkinderen in IBO Laro, 
Chirolokaal Don Bosco, Salesianenlaan 
1, Hoboken.  
 
Probleem bij het inschrijven? Komma is 
te bereiken op 0474 941 173 (ma-vr 15 
en 18 u, woe na 12u) 
 
 

 
 

Vanaf 
nu 

Mail naar pedagogie@vdkomma.be met als onderwerp ‘project 
umicore’.  

Dagopvang IBO 
De Nerviër 

Spelen voor kleuters en 
lagereschoolkinderen. Maarschalk 
Gérardstraat 10, 2000 Antwerpen. 
Meer info: https://www.denervier.be 
 
Probleem bij het inschrijven? De Nerviër 
is te bereiken op 03 239 38 11. 
 

 
 

Vanaf 
01.09 

Mail naar denervier@outlook.be met als onderwerp ‘project umicore’.  

http://www.koraal.be/
mailto:info@koraal.be
https://www.denervier.be/
mailto:denervier@outlook.be


 

 

 

Aanbieder 
 

Welk aanbod Herfst Hoe inschrijven? 

Kampen  
Sporta 

Aanbod op 
www.sportakampen.be/aanbod 
 
 
Probleem bij het inschrijven? Sporta is te 
bereiken op 014 54 80 72 (ma-vr tussen 
9 en 16 uur) 
 

 
 

Vanaf 
nu 

 

Inschrijven via de website. Vermeld bij opmerkingen ‘factureren aan 
de stad Antwerpen’, dan moet je de inschrijving niet zelf te betalen. 

Kampen 
Sportievak 

Aanbod op 
www.sportievak.be/sportkampen 
 
Probleem bij het inschrijven? Sportievak 
is te bereiken op 056 26 44 20 (ma-vr 
tussen 9 en 16u) 

 
 

Vanaf 
  nu 

Inschrijven via de website. ‘Umicore’ aanvinken in de inschrijving, dan 
moet je niet zelf betalen. 

Dagkampen 
Vroemfabriek 

Moto-rijden in de Blikfabriek.  
 
Probleem bij het inschrijven? 
Vroemfabriek is te bereiken op 0472 36 
19 80 (ma-vr tussen 9 en 16 uur) 
 

 
 

Vanaf 
  nu 

Inschrijven via www.devroemfabriek.be (bij sportkampen) tot 1 week 
voor aanvang van het kamp. Gebruik STAD6E47E, dan kan je gratis 
inschrijven. 

Kampen 
FunvoorKids 

Themadagen voor kleuters en lagere 
school in Parkschool Ieperman in Wilrijk 
en in De Pluim in Hoboken.  
. 
Probleem bij het inschrijven? 
FunvoorKids is te bereiken op 03 239 17 
32 (ma-vr tussen 9 en 12.30 uur en 
13.30 en 16 uur) 

 
 

Vanaf 
  nu 

Inschrijven op  https://www.funvoorkids.com 
Kies voor betalen via overschrijving. Dan krijg je een mail met je 
factuur. Antwoord op deze mail met ‘project Umicore’, dan moet je 
niets betalen. 

Jeugddienst 
Hoboken 

Aanbod op 
www.gravenhof.org/jeugddienst  
 
Probleem bij het inschrijven? De 
jeugddienst is te bereiken op 03 292 65 
30 (ma-vr tussen 9 en 16u) 
 

 
 

Vanaf 
6/10  
9u 

Schrijf in via www.gravenhof.org. 
  
 

http://www.sportakampen.be/aanbod
http://www.sportievak.be/sportkampen
http://www.devroemfabriek.be/
https://www.funvoorkids.com/
http://www.gravenhof.org/jeugddienst
http://www.gravenhof.org/


 

 

 

  Aanbieder 
 

Welk aanbod Herfst Hoe inschrijven? 

YES 
sportkampen 

Aanbod op  https://www.yes-
events.be/sportkampen/zoek 
 
Probleem bij het inschrijven? YES is te 
bereiken op 015 68 21 66  (ma-vr tussen 
9 en 17 uur) en via info@yes-events.be 

 
 

Vanaf 
  nu 

Inschrijven op www.yes-events.be/sportkampen. Gebruik UMICORE, 
dan kan je gratis inschrijven. 

Who’s afraid 
 

Aanbod op   
https://www.whosafraid.be/workshops 
Probleem bij het inschrijven? Mail naar  
nenashaw33@gmail.com 

   

 
 

Vanaf 
  nu 

Mail naar nenashaw33@gmail.com  Vermeld in de mail 

‘UMICORE, de naam en leeftijd van je kind(eren), je adres en voor 
welke activiteit je wil inschrijven. 

Megabounce Trampolinecentrum in Hoboken (vanaf 6 
jaar). 

 
 

Vanaf 
  nu 

Stuur een mailtje naar moretusburg@antwerpen.be met de 
vermelding van de namen van de kinderen en we bezorgen een gratis 
ticket. 
 

https://www.yes-events.be/sportkampen/zoek
https://www.yes-events.be/sportkampen/zoek
http://www.yes-events.be/sportkampen
https://www.whosafraid.be/workshops
mailto:moretusburg@antwerpen.be


 

 

 

  

Aanbieder 
 

Welk aanbod Herfst Hoe inschrijven? 

Coccolarte Aanbod op  
https://www.coccolarte.be/kunstkoters/ 
 
Probleem bij het inschrijven? Coccolarte 
is te bereiken op 0483 389 330  (ma-vr 
tussen 9 en 16 uur) 
 

 
 

Vanaf 
nu 

Stuur een mailtje naar liesje@coccolarte.be.  
Vermeld in de mail ‘UMICORE, de naam en leeftijd van je kind(eren), 
je adres en voor welke activiteit je wil inschrijven. 
 

Amaj Aanbod herfstvakantie op 
https://amaj.vlaanderen/musiceerdagen/ 
 
Probleem bij het inschrijven? Amaj is te 
bereiken op 0492 081 091  (ma-vr 
tussen 9 en 16 uur) of per mail: 
info@amaj.vlaanderen 
 

 
 

Vanaf 
nu 

Inschrijven op www.amaj.vlaanderen/ 
 
Vul bij tegoedcode UMICORE in, dan kan je gratis inschrijven. 

Stormkop Aanbod op 
https://www.stormkop.be/programma#At
eliers%20in%20de%20vrije%20tijd 
 
 
 

 
 

Vanaf 
nu 

Mail naar info@stormkop.be. Vermeld in de mail ‘UMICORE’,  de 
naam en leeftijd van je kind(eren), je adres en voor welk kampje je wil 
inschrijven. 
 
 

Themakampen 
Skillz 

Aanbod op 
https://www.skillz.be/be/opleidingen 
 

 Inschrijven via de website skillz.be. Gebruik de kortingscode 
MOR3TUS, dan schrijf je gratis in. Opgelet, de kortingscode is alleen 
geldig voor de locatie Pulhof (Berchem). 
 

https://www.coccolarte.be/kunstkoters/
https://amaj.vlaanderen/musiceerdagen/
http://www.amaj.vlaanderen/
https://www.stormkop.be/programma#Ateliers%20in%20de%20vrije%20tijd
https://www.stormkop.be/programma#Ateliers%20in%20de%20vrije%20tijd
mailto:info@stormkop.be
https://www.skillz.be/be/opleidingen


 

 

 

 

Aanbieder 
 

Welk aanbod Herfst Hoe inschrijven? 

Activak Aanbod op https://www.activak.be   
 

Vanaf 
nu 
 

Inschrijven via de website. ‘Inschrijving Umicore-stad Antwerpen’ 
vermelden in het laatste veld van de inschrijving. 

Kidskriebels Aanbod op https://www.kidskriebels.be 
 

 Inschrijven via de website. ‘Inschrijving Umicore-stad Antwerpen’ 
vermelden in het laatste veld van de inschrijving. 

Filmkampen 
REKKER 

Aanbod op  
https://www.rekker.be/aanbod/vrijetijdsa
anbod/filmkamp/ 

 
 

Vanaf 
  nu 

Inschrijven via de website www.rekker.be. Gebruik de kortingscode 
MoreHert in je winkelwagen. De prijs wordt meteen aangepast. 

RVC Hoboken Aanbod op  www.rvc-hoboken.be.   
 

Vanaf 
  nu 

Inschrijven via de website, vermeld ‘Umicore’ in het vakje met 
opmerkingen 
 
 

https://www.activak.be/
https://www.kidskriebels.be/kriebelweken.html
https://www.rekker.be/aanbod/vrijetijdsaanbod/filmkamp/
https://www.rekker.be/aanbod/vrijetijdsaanbod/filmkamp/
http://www.rekker.be/
http://www.rvc-hoboken.be/

