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3Welkom!

Ben je op zoek naar opvang, een sportkamp of ben 

je gewoon heel nieuwsgierig naar wat er in het 

voorjaar door dienst vrije tijd aangeboden wordt? 

Dan is deze brochure exact wat jij nodig hebt.

Belangrijke data staan opgelijst en ook praktische 

zaken rond inschrijven en annuleren komen aan 

bod.

We proberen alles zo duidelijk mogelijk uit te 

leggen en te omschrijven. Moest je toch nog met 

vragen zitten na het lezen van deze brochure, dan 

kan je altijd terecht bij dienst vrije tijd via de 

contactgegevens onderaan deze pagina.

We wensen jullie alvast veel lees- en planplezier en 

we hopen veel enthousiaste kinderen te mogen 

verwelkomen dit voorjaar! 

Dienst Vrije tijd | Jeugd- Kinderopvang - Sport

Gaver 72, 9290 Berlare - 052 43 25 40 

jeugd@berlare.be - kinderopvang@berlare.be 

sport@berlare.be - vrijetijd@berlare.be



4 Praktische
 info

Kinderopvang

Met IBO organiseert gemeente Berlare kinderopvang in een huislijke sfeer. We bieden ruimte 
voor vrije tijd en leggen accenten op spelen en bevordering van de sociale ontwikkeling.  

Openingsuren  
Schooldagen: van 7 uur tot aanvang schooltijd en van einde schooltijd tot 18.30 uur 
Vakantiedagen: van 7 uur tot 18.30 uur

Drie locaties 
De Boomhut, Berlare: Gaver 72 (052 43 25 45); 
De Speling, Overemere : Burgemeester De Lausnaystraat 79 (052 43 25 46);
’t Biebelotje, Uitbergen: Veerstraat 13 (052 43 25 47). 

Tarieven op schoolvrije dagen en vakantiedagen 
3,60 euro voor een verblijf van minder dan 3 uur; 
5,40 euro voor een verblijf tussen 3 en 6 uur; 
10,80 euro voor een verblijf vanaf 6 uur;
Vermindering vanaf het tweede kind met 25% bij gelijktijdige aanwezigheid; 
Sociaal tarief mogelijk (meer info via kinderopvang@berlare.be).

Sportkampen

Met onze sportkampen voorzien we een actief en gevarieerd aanbod voor de kinderen.
De kampen gaan door van 9 tot 16 uur en er wordt voor- en na opvang voorzien van 7.30 tot 
9uur en van 16 tot 17.30 uur. 
Er is een drankje voor elke volledige sportkampdag in de prijs inbegrepen.

Twee locaties
Sporthal Berlare: Dorp 37d, 9290 Berlare
Sporthal Overmere: Molenstraat 1B, 9290 Berlare

Tarieven
55 euro voor een week sportkamp met volledige dagen.
13,75 eruo UiT-Paskansentarief



5Inschrijven &
annuleren

Inschrijven

Alle inschrijvingen voor IBO en sportkampen gebeuren bij voorkeur online via de gemeentelijke 
webshop. 

Heb je nog geen account? Dan maak je er best tijdig eentje aan. Het stappenplan voor online 
registratie kan je daar bij helpen. 
Heb je al een account op onze webshop? Zorg dan dat je bij het inschrijven je gebruikersnaam 
en wachtwoord bij de hand hebt.

Bij een eerste inschrijving voor IBO is het noodzakelijk om een kinddossier aan te maken. 

Lukt het niet om online in te schrijven? Kom dan bij het openen van de inschrijvingen gerust 
langs op het kantoor van dienst vrije tijd. Wij helpen je daar met plezier verder. De data en uren 
waarop de inschrijvingen open, kan je op de volgende pagina vinden.

Wat is UiTPAS?
 

UiTPAS is een spaarkaart voor vrije tijd. Iedereen 
kan de UiTPAS gebruiken voor cultuur, sport 

en ontspanning: film, toneel, dans, sport-
club, cursussen ... Bij elke activiteit, dus 

ook sportkampen, cultuurkampen en 
speelplein kan je punten sparen. Die 

punten kan je ruilen voor gratis 
tickets, kortingen of andere 

voordelen. Meer info kan je 
vinden op deze website.

 

Kosteloos annuleren?

Dat kan zeker. Stuur een mailtje naar sport@berlare.be of kinderopvang@berlare.be. 
Meer informatie kan je vinden op deze website .

http://webshopberlare.recreatex.be
http://webshopberlare.recreatex.be
https://beleefberlare.be/uitpas
http://www.berlare.be/belastingen-retributies.html


6 Belangrijke
data

Woensdag 02/02/2022 Start inschrijven krokus-en paasvakantie. Vanaf 18 uur.

Maandag 21/02/2022 Uiterste kosteloze annulatiedag IBO krokusvakantie

             Krokusvakantie Maandag 28/02/2022 tem vrijdag 04/03/2022

Maandag 28/03/2022 Uiterste kosteloze annulatiedag IBO paasvakantie

                 Paasvakantie Maandag 04/04/2022 tem vrijdag 14/04/2022

Maandag 18/04/2022 Paasmaandag, IBO gesloten  
                
Woensdag 04/05/2022  Start inschrijving sportkampen, speelplein en IBO  
                                                    zomervakantie. Vanaf 18 uur. 

Donderdag 26/05/2022 Hemelvaart, IBO gesloten

Vrijdag 27/05/2021 IBO gesloten

Maandag 06/06/2022 Pinkstermaandag, IBO gesloten

Maandag 20/06/2022 Uiterste kosteloze annulatiedag IBO juli 

Zomervakantie  Vrijdag 01/07/2022 tem woensdag 31/08/2022

Maandag 11/07/2022 Feest van de Vlaamse gemeenschap, IBO ,sportkamp en 
                                             speelplein gesloten 

Donderdag 21/07/2022 Nationale feestdag, IBO en sportkamp gesloten

            

Sluitingsperiode zomer 

Gesloten van maandag 11 juli 2022 

tot en met vrijdag 22 juli 2022

Gesloten van maandag 25 juli 2022

tot en met vrijdag 5 augustus 2022

Gesloten van maandag 18 juli 2022 

tot en met vrijdag 5 augustus 2022

Kinderopvang

Berlare:

Overmere:

Uitbergen:



7Altijd leuk

Multimove
Multimove is een bewegingsprogramma voor kinderen van 3 tot 6 jaar 
om hun basis-motoriek te ontwikkelen. Omdat die ‘moves’ losstaan 
van een sporttak, pint het kind zich nog niet vast aan één sport. Zo kan het kind helemaal 
zelf ontdekken welke soort sport hij of zij het liefste doet. 

Sporthal Berlare
Elke woensdag (uitgezonderd feestdagen en schoolvakanties)
Van 14.00 tot 15 uur
Voor geboortejaren 2016, 2017 en 2018
10,00 euro voor een tienbeurtenkaart

Vooraf inschrijven is verplicht en kan via deze site.

Kijk ik fiets!

Kijk, ik fiets! is een methodiek om jonge kinderen op slechts 
3 uur te leren fietsen op 2 wielen onder begeleiding van een 
ouder of voogd.
    
Zaterdag 9 april   Zaterdag 16 april
Festivalhal Berlare  Sporthal overmere
van 9 tot 12 uur   van 9 tot 12 uur 
Klik hier voor meer info  Klik hier voor meer info

Voor geboortejaren 2016-2017 (tweede en derde kleuterklas)
Prijs: 10 euro, 3 euro UiT-Paskansentarief

Inschrijven kan via de online webshop of telefonische via dienst vrije tijd.
 
Voor de kinderen die geen fiets hebben, kan er na de inschrijving contact opgenomen 
worden met Huis van het Kind (Huisvanhetkind@berlare.be). Dan zorgen zij voor een 
fietsje via het fietsproject van vzw De Sperwer.

http://webshopberlare.recreatex.be/Exhibitions/Overview
http://beleefberlare.be/kijk-ik-fiets-berlare 
http://beleefberlare.be/kijk-ik-fiets-overmere


8 Paasvakantie
week 1

• 4-8 april | 9 tot 16 uur

• geboortejaren 2010- 2015

• sporthal Berlare

• 55 euro | 13,75 euro UiT-Pas kansentarief

• Voor- en na opvang in de sporthal van 7.30          

tot 9 uur en van 16 tot 17.30 uur.

Dit is het sportkamp voor alle sportmannen en vrouwen die net dat 

ietsje meer aandurven. We gaan in dit kamp ‘To the next level’. 

Wat kan je al en wat wil je nog beter kunnen? We trainen samen, je wordt 

uitgedaagd, je krijgt tips en aanmoedigingen... Wedden dat jij eigen records 

vebetert? 

Sportkamp lager

Next Level

Kleuterkamp 

Schattenjacht

• 4-8 april | 9 tot 16 uur

• geboortejaren 2016- 2018

• sporthal Berlare

• 55 euro | 13,75 euro UiT-Pas kansentarief

• Voor- en na opvang in de sporthal 

van 7.30  tot 9 uur en van 16 tot 17.30 uur.

Met behulp van een schatkaart gaan de kleuters op zoek naar

de schat. Ze lopen, kruipen, huppelen en springen om een glimp

op te vangen van de schat.

In samenwerking met Sportievak

In samenwerking met Sportievak



9Paasvakantie 
week 1

Sportkamp lager

Slag en slinger

Wat dacht je van een originele combinatie van de leukste slagsporten 

(tennis,hockey, baseball, baminton, minigolf,...) aangevuld met niet-alledaagse 

turnacitviteiten, klimmen en klauteren. 

• 4-8 april | 9 tot 16 uur

• geboortejaren 2010- 2015

• sporthal Overmere

• 55 euro | 13,75 euro UiT-Pas kansentarief

• Voor- en na opvang in de sporthal van 7.30 

tot 9 uur en van 16 tot 17.30 uur.

Kleuterkamp

Piraat Ahoi
• 4-8 april | 9 tot 16 uur

• geboortejaren 2010- 2015

• sporthal Overmere

• 55 euro | 13,75 euro UiT-Pas kansentarief

• Voor- en na opvang in de sporthal van 

7.30 tot 9 uur en van 16 tot 17.30 uur.

Deze week zetten we de zeilen bol en varen we dwars 

door de woeste zee. We trekken naar de wondere wereld 

der piraten. En net als echte piraten maken we ook onze 

eigen ooglap! 

In samenwerking met Captain Sport

In samenwerking met Captain Sport



10 Paasvakantie
week 2

Taal-sportkamp lager

François sportif

Geen taaloefeningen in de klas, wel Frans leren al spelend en sportend. 

François Sportif is een waar taalbad waar kinderen van  6 -12 jaar in een 

speelse en vertrouwde omgeving Frans kunnen leren. 

Paasvakantie
week 2

• 11-15 april | 9 tot 16 uur

• geboortejaren 2010- 2015

• sporthal Overmere

• 55 euro | 13,75 euro UiT-Pas kansentarief

• Voor- en na opvang in de sporthal van 7.30 tot 9 uur 

en van 16 tot 17.30 uur.

Kleuterkamp 

Jungle

Kleuterkamp 

Jungle

• 11-15 april | 9 tot 16 uur

• geboortejaren 2016- 2018

• sporthal Overmere

• 55 euro| 13,75 euro UiT-Pas kansentarief

• Voor- en na opvang in de sporthal 

van 7.30 tot 9 uur en van 16 tot 17.30 uur.

Hou je van wilde dieren? Deze week nemen we je mee op een 

reis door de jungle. We ontmoeten de Leeuwenkoning, gaan samen

op kangoeroerace en doen met de apen een bananenestafette!

In samenwerking met Amitabha

In samenwerking met Amitabha
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Avontuurlijke sportdag

Take a risk

Paasvakantie
week 2

Op deze avontuurlijke sportdag maken jongeren kennis met heel wat 

sportactiviteiten: schieten, free running, gevechtsport, golf, een 

hindernissen- en hoogteparcours, kickbikes en skikes, skaten, lasershooting, 

mountainbike, een obstakelbaan, padel, een speleobox, survivalskills en 

tennis! Bovendien voorziet Defensie ook enkele uitdagende 

activiteiten.

• 14 april | 10- 17 uur

• geboortejaren 2006- 2011

• Domein Puyenbroeck

• 10 euro

• Busvervoer voorzien vanuit Berlare en Overmere

In samenwerking met Defensie en Burensportdienst Schelde Durme
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gemeente Berlare

verantwoordelijke uitgever: Katja Gabriëls, Dorp 22, 9290 Berlare

UiTtips voor groot en klein op www.UiTinBerlare.be

Zin in een toffe vakantiejob?

Dienst vrije tijd is op zoek naar gemotiveerde animatoren voor het 

speelplein en de sportkampen. 

Werk je liever achter de schermen? Dan is jobstudent op de dienst vrije 

tijd misschien iets voor jou. 

Inschrijven kan via www.ocmwberlare.be/jobs 


