
Inschrijven  
vanaf maandag 
11 januari 2021  

17 uur

MAANDAG 12 T/M VRIJDAG 16 APRIL
MULTIMOVEKAMP
Multimove biedt kinderen een gevarieerd  
bewegingsprogramma aan. Gedurende 5 dagen oefenen 
ze de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden waarbij 
plezierbeleving steeds voorop staat. Dribbelen,  
vangen, werpen, glijden, … allemaal vaardigheden die de 
motorische ontwikkeling bevorderen!
• 9.00 tot 12.00 uur 
• Sporthal Heusden, P. van Mierlolaan 17
• geboren in 2016 t/m 2013
• 25 euro
• opvang van 8.00 tot 9.00 en van 12.00 tot 13.00 uur
 
DINSDAG 13 APRIL
BREAKDANCE & 3D KRIJTTEKENINGEN
Een dag vol kunsten die ontstaan zijn op straat. Breakdance  
is de populaire dansstijl vol hiphop moves, acrobatie en  
een stoere attitude bij elkaar. Klaar voor de moonwalk, de 
freeze en misschien zelfs de headspin? En dan zijn er nog  
zelfgemaakte krijttekeningen vol kleuren, composities en 
3D-illusies die een levensgroot kunstwerk vormen dat  
vastgelegd wordt in een stop-motionfilmpje.
• 9.00 tot 16.00 uur 
• CC MUZE, Marktplein 3
• geboren in 2014 t/m 2009
• 15 euro 
• i.s.m. Villa Basta
• opvang van 8.00 tot 9.00 en van 16.00 tot 17.00 uur 

WOENSDAG 14 APRIL
NATUURGEHEIMEN
We gaan aan de slag met enkele wonderlijke geschenken  
van Moeder Natuur. Tussendoor genieten we van een  
zelfgebrouwen kopje thee. Viooltjes, zoethout, kamille... 
lekker hé!
• 9.00 tot 16.00 uur 
• Wijkcentrum Halhei, Halhei 46
• geboren in 2014 t/m 2010
• 10 euro
• i.s.m. Atelier tri la laa
• opvang van 8.00 tot 9.00 en van 16.00 tot 17.00 uur

DONDERDAG 15 APRIL
TEAMBUILDING
We gaan bouwen! Letterlijk en figuurlijk. In het groot en in 
het klein. Wil jij ook aan de slag met teamspellen en bouw 
uitdagingen? Werk mee aan deze super fijne dag!
• 9.00 tot 16.00 uur 
• Wijkcentrum Halhei, Halhei 46
• geboren in 2014 t/m 2010
• 10 euro
• i.s.m. Atelier tri la laa
• opvang van 8.00 tot 9.00 en van 16.00 tot 17.00 uur
 
ZONDAG 18 APRIL
FAMILIEVOORSTELLING ROODHAPJE VAN THEATER 
FROE FROE 
Het is een hele trip door het grote bos naar grootmoeder.  
Gelukkig is Roodkapje niet bang, ze houdt van eekhoorns,  
konijntjes en iets minder van Grote Boze Wolven. En wil het 
toeval nu dat ze juist die tegenkomt vandaag… Een heel  
leuke muziektheaterversie van het gekende sprookje
• 15.00 uur
• CC MUZE, Marktplein 3
• voor families en kinderen vanaf 5 jaar
• 6/7/8 euro 
• tickets via www.muze.be

ZONDAG 14 FEBRUARI
FAMILIEVOORSTELLING VUUR/TOREN VAN LAIKA
Deze fijne, beweeglijke én grappige voorstelling met  
4 straffe acteurs zoomt in op het leven van de 3 laatste  
vuurtorenwachters ter wereld die door iedereen vergeten 
zijn… 
• 15.00 uur
• CC MUZE, Marktplein 3
• voor families en kinderen vanaf 6 jaar
• 6/7/8 euro 
• tickets via www.muze.be 

MAANDAG 15 T/M VRIJDAG 19 FEBRUARI
MULTIMOVEKAMP
Multimove biedt kinderen een gevarieerd  
bewegingsprogramma aan. Gedurende 5 dagen oefenen  
ze de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden waarbij 
plezierbeleving steeds voorop staat. Dribbelen, vangen, 
werpen, glijden, … allemaal vaardigheden die de motorische 
ontwikkeling bevorderen!
• 9.00 tot 12.00 uur 
• Sporthal Heusden, P. van Mierlolaan 17
• geboren in 2016 t/m 2013
• 25 euro
• opvang van 8.00 tot 9.00 en van 12.00 tot 13.00 uur

MAANDAG 15 T/M VRIJDAG 19 FEBRUARI
SPORTSPETTERS
Ben jij de snelste op onze stormbaan? Of schakel je  
je tegenstander uit met je lasergun terwijl je op een  
skateboard staat? Verleg je grenzen tijdens onze  
Sportspetters-containercup of ontpop je tot cakepopper  
tijdens de kookworkshop.
• 9.00 tot 16.00 uur
• Sporthal Zolder, Dekenstraat 22
• geboren in 2014 t/m 2009
• 75 euro
• i.s.m. Sportspetters vzw
• opvang van 8.00 tot 9.00 en van 16.00 tot 17.00 uur

MAANDAG 15 T/M WOENSDAG 17 FEBRUARI
CARNAVALPRET!
Heb jij een nieuwsgierige, enthousiaste kleuter die  
houdt van beweging, natuur, avontuur, creativiteit,  
muziek, … Dan is dit kamp boordevol afwisseling 
zeker en vast iets voor jouw avonturier! 
• 9.00 tot 16.00 uur 
• Het Heem, Schomstraat 10
• geboren in 2016 t/m 2014
• 24 euro
• i.s.m. Eigen wereld
• opvang van 8.00 tot 9.00 en van 16.00 tot 17.00 uur 

MAANDAG 15 FEBRUARI 
THEATERATELIER VURIGE VUURTOREN
In dit atelier spelen we fijne rollenspelletjes die  
geïnspireerd zijn op het leven op zee en aan wal.   
Hoeveel schepen dobberen er rond op de oceaan?  
Hoeveel trappen moet je doen om de top van  
een vuurtoren te bereiken? Word een echte  
vuurtorenwachter, zeemeermin of matroos! 
• 10.00 tot 16.00 uur 
• CC MUZE, Marktplein 3
• geboren in 2014 t/m 2010
• 12 euro 
• o.l.v. Lotte Willems
• opvang van 9.00 tot 10.00 en van 16.00 tot 17.00 uur 

INFO 
aap@heusden-zolder.be  

011/80 80 80

INSCHRIJVINGEN 
ONLINE inschrijven via  

heusden-zolder.ticketgang.eu

AAP in de krokus-
vakantie 2021

AAP in de Paas-
vakantie 2021

Inschrijven  
vanaf maandag 
11 januari 2021  

17 uur

in Heusden-Zolderin Heusden-Zolder

SPEELPLEINWERKING HET HEEM
Inschrijven = de dag zelf op het speelplein 
van 13.00 tot 13.30 uur
• van 13.30 uur tot 17.30 uur
• van 4 t/m 14 jaar

Het Heem, Schomstraat 10
• 1,50 euro/keer (+ éénmalige adminstratieve kost 

van 3,50 euro)
• https://spwhetheem.weebly.com  of 

spwhetheem@gmail.com
• https://www.facebook.com/spwhetheem
• 0497/86 70 74 (enkel tijdens de werking)



DINSDAG 6 T/M VRIJDAG 9 APRIL
CAPOEIRA
Wil jij weten hoe je gevechtssport, dans, spel en muziek kan 
combineren?  Tijdens het sportkamp leer je meteen een 
aantal technieken en bewegingen die je onmiddellijk kan 
toepassen.Tegelijk word je verrast en geïnspireerd door de 
Braziliaanse cultuur.  We wisselen af met sport en spel!
• 9.00 tot 16.00 uur
• Sporthal Zolder, Dekenstraat 22
• geboren in 2014 t/m 2009
• 52 euro
• i.s.m. Juntos Pela Capoeira
• opvang van 8.00 tot 9.00 en van 16.00 tot 17.00 uur
 
DINSDAG 6 APRIL 
BELEEFDAG VOOR KLEUTERS 
Ga je mee op speurtocht naar het geheime boek in de  
bibliotheek? Samen maken we er een superleuke namiddag 
van en gaan we creatief aan de slag! 
• 13.00 tot 16.00 uur 
• Bibliotheek, Sint-Willibrordusplein 8 
• geboren in 2018 t/m 2016 
• 5 euro 
• i.s.m. Eigen Wereld 
• opvang van 16.00 tot 17.00 uur

DINSDAG 6 APRIL
LED-CREATIES
Hou je van techniek, boetseren met klei en tekenen? Kan jij  
een lampje doen branden? We steken onze handen uit de  
mouwen en maken onze eigen creaties. 
• 9.00 tot 12.00 uur
• Wijkcentrum Halhei, Halhei 46
• geboren 2012 t/m 2008
• 5 euro
• i.s.m. Creafant
• opvang van 8.00 tot 9.00 en van 12.00 tot 13.00 uur

WOENSDAG 7 APRIL
ELFENDEURTJE 
In dit beeldend atelier gaan we een  
schattig deurtje van een elfenhuisje 
boetseren en versieren met  
natuurlijke materialen zoals  
takjes, schors, mos, nootjes,  
gedroogde bloemen.  
Zet het tegen de muur in je  
slaapkamer en dan maar 
wachten of de elfjes komen!
• 10.00 tot 11.30 uur 
• CC MUZE, Marktplein 3
• geboren in 2015 t/m 2011
• 7 euro 
• o.l.v. Lotte Leyssens
• doos meebrengen om werkje  

mee naar huis te nemen

DONDERDAG 8 APRIL 
MUZIKALE WORKSHOP 
Speel je een muziekinstrument? Maak je graag muziek? 
Of wil je meer over muziek te weten komen?  
Dan is deze muzikale workshop zeker en vast iets voor 
jou! Enthousiaste en ervaren monitoren nemen  
je mee op een muzikaal avontuur vol ritme, klank en 
melodie. We gaan aan de slag met instrumenten  
zoals ukelele, cajons, we zingen en bewegen op  
muziek en de hele workshop wordt aan elkaar  
gebreid met toffe spelletjes, activiteiten en een  
zoektocht. Een heuse reis rond de wereld om  
jou de muziekmicrobe door te geven. 
• 9.00 tot 16.00 uur 
• Bibliotheek, Sint-Willibrordusplein 8 
• geboren in 2015 t/m 2009 
• 10 euro 
• i.s.m. De MuziekOnaut
• opvang van 8.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur
 

MAANDAG 15 FEBRUARI 
3D MASKERS: IN DE SPOREN VAN…RIME
Met papier, karton of papier-maché en alledaagse voorwerpen 
zoals flesdopjes, speelkaarten of knopen creëer je een eigen 
driedimensionaal masker. Als inspiratiebron gebruiken we de 
maskers van Marie Rime. 
• 13.00 tot 16.00 uur 
• Bibliotheek, Sint-Willibrordusplein 8 
• geboren in 2012 t/m 2009 
• 5 euro 
• i.s.m. Villa Basta 
• opvang van 16.00 tot 17.00 uur

WOENSDAG 17 FEBRUARI
FAMILIEFILM DE LEEUWENKONING
The Lion King reist naar de Afrikaanse savanne waar een  
toekomstige koning geboren is. Maar niet iedereen in het  
koninkrijk viert de komst van de nieuwe welp… Een fijne  
filmnamiddag in de gezellige balzaal van CC MUZE voor een 
beperkt aantal ‘familiebubbels’.
• 14.00 uur
• CC MUZE, Marktplein 3
• 5/4 euro 
• tickets via www.muze.be

DONDERDAG 18 FEBRUARI
WORKSHOP PAPIER-MACHÉ EN BOETSEREN
Experimenteren met papier, leuke figuren maken en  
aan de slag gaan met klei! Het kan allemaal in deze leuke en 
creatieve workshop! 
• 9.00 tot 16.00 uur 
• Het Heem, Schomstraat 10
• geboren in 2015 t/m 2013
• 10 euro
• i.s.m. Bazart
• opvang van 8.00 tot 9.00 en van 16.00 tot 17.00 uur

DONDERDAG 18 FEBRUARI
FAMILIEFILM ALADDIN
Disney steekt al haar animatieklassiekers in een nieuw  
live-action jasje. Met Aladdin beleven we een magisch  
avontuur mét vliegend tapijt, een geest en de moedige  
prinses Jasmine… Een fijne filmnamiddag in de gezellige  
balzaal van CC MUZE voor een beperkt aantal  
‘familiebubbels’.
• 14.00 uur
• CC MUZE, Marktplein 3
• 5/4 euro 
• tickets via www.muze.be

VRIJDAG 19 FEBRUARI
DOOR WIND EN WEER
Een muzikaal avontuur over de samenwerking tussen twee 
monsterlijke vrienden. Speel en knutsel je mee?!
• 9.00 tot 16.00 uur 
• Het Heem, Schomstraat 10
• geboren in 2014 t/m 2010
• 10 euro
• i.s.m. Atelier tri la laa
• opvang van 8.00 tot 9.00 en van 16.00 tot 17.00 uur
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