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ZOMERAANBOD
NETELAND SPORT
Info en inschrijven 

Online via http://olen.ticketgang.eu
Vanaf zaterdag 7 mei 9�00 uur kan je online inschrijven en betalen via https://olen�ticketgang�eu� 
Maak niet voor elke vakantie een nieuwe gezinsaccount aan� Ben je je inloggegevens vergeten? 
Neem dan contact op met Vrije Tijd�

Aan het loket van Vrije tijd
Vanaf maandag 9 mei 9�00 uur kan je ook inschrijven aan het 
loket van Vrije Tijd Olen, Lichtaartseweg 9� Je betaalt meteen 
bij inschrijving (cash of bancontact)�

Wat met een vrijetijdskaart of -pas?
Heb je een vrijetijdskaart of vrijetijdspas? Dan kan je aan een 
verminderd tarief deelnemen� Neem contact op met je gemeente 
zodat je gezinsaccount kan aangepast worden en je kan 
inschrijven aan een verminderde prijs� Maak tijdig je account aan 
en doe deze aanvraag ruim op voorhand� Op die manier kan je 
inschrijven bij de start van de online inschrijvingen�

Terugbetaling en annulering
Je kan tot één week voor de start van de activiteit annuleren� Je betaalt dan een 
administratieve kost van 10 euro� Als je later annuleert, is er geen terugbetaling mogelijk 
zonder geldig afwezigheidsattest� Bezorg het afwezigheidsattest ten laatste vijf dagen na je 
eerste afwezigheidsdag aan Vrije Tijd Olen� Bij een geldig doktersattest wordt je volledige 
inschrijvingsgeld terugbetaald� 

Vrije Tijd Olen    014 27 94 22
Vrije Tijd Grobbendonk   014 50 70 07
Sportloket Herentals   014 28 52 51

Opgelet: voor de G-sport 
driedaagse in Vorselaar moet 
je je op een andere manier 
inschrijven� Zie pagina 21�
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activiteiten voor tieners

woensdag 6 en donderdag 7 juli: vistweedaagse Grobbendonk 

Gewapend met vislijn, -net en -koffer maken we je vertrouwd met het lijnvissen, onthaken, peilen 
van de diepte, uitwerpen… Ervaren vissers van de plaatselijke visclub leren je de knepen van het 
vak zodat je op jacht kunt gaan naar de perfecte vis�

datum 6 en 7 juli van 10�00 uur tot 15�00 uur
plaats Visclub Sportieve Netevissers Grobbendonk, visvijver Gilliam in Grobbendonk 
doelgroep jongeren van 10 tot en met 16 jaar (geboortejaar 2006 tot en met 2012) 
prijs 30 euro (inclusief materiaal, begeleiding en verzekering) 
meenemen vaste visstok (wie dit niet heeft, kan ter plaatse een visstok bekomen),  
 regenkledij, grote paraplu, zonnecrème, hoofddeksel, iets om op te zitten,  
 lunch en drank
inschrijven ten laatste op 30 juni

Ook G-sporters mogen aan dit aanbod deelnemen ongeacht hun leeftijd. Gelieve in dat geval 
je kind in te schrijven aan het loket van Vrije Tijd. Zo kunnen wij aftoetsen of we al dan niet extra 
begeleiders moeten voorzien. 
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maandag 1 tot en met vrijdag 5 augustus: watersportvijfdaagse Lilse Bergen

Ben jij een echte waterrat en wil je graag spelenderwijs kennismaken met de leukste 
watersporten en watergames? Dan is dit kamp iets voor jou� Je krijgt een initiatie windsurfen, 
suppen, skimboarden en zeilen� Daarnaast kan je je helemaal uitleven op gigantische 
opblaasbare attracties en ontdek je unieke watergames� Wat dacht je van een tocht over het 
water op een mega SUP of lopen en rollen op het water met de aquaroller? Een bezoekje aan het 
aquapark staat ook op het programma!  

datum 1 tot en met 5 augustus van 9�30 uur tot 16�00 uur
plaats recreatiedomein de Lilse Bergen, strandweg 6 2275 Lille
doelgroep jongeren van 10 tot en met 16 jaar (geboortejaar 2006 tot en met 2012)
prijs 150 euro (inclusief materiaal, begeleiding, inkom, opvang en verzekering)
busvervoer Sporthal de Molen, Molendreef 8, Grobbendonk:
 vertrek om 8�30 uur, terug om 17�00 uur
 Sporthal de Vossenberg, Markgravenstraat 107, Herentals:
 vertrek om 8�30 uur, terug om 16�45 uur
meenemen identiteitskaart (verplicht vanaf 12 jaar), lunchpakket en voldoende drinken,  
 centjes voor drankje of snack in cafetaria, zwemgerief, waterschoentjes  
 (surfbotjes of schoenen die nat mogen worden) niet verplicht maar  
 aangeraden, zonnecrème
inschrijven ten laatste op 25 juli 
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donderdag 11 augustus: shootersdag in Herentals

Een dag vol kicks en avontuur, de perfecte cocktail voor een onvergetelijke sportdag� In de voor-
middag proef je van Archery Tag, een sportief spel met pijl en boog dat je mogelijk doet denken 
aan ‘The Hunger Games’� In de namiddag speel je paintball, waarbij je elkaar met behulp van 
shotguns en verfballetjes beschiet� 

datum 11 augustus van 10�00 uur tot 15�00 uur
plaats Sport- en Recreatiedomein Netepark,  
 Vorselaarsebaan 56 2200 Herentals
doelgroep jongeren van 10 tot en met 16 jaar  
 (geboortejaar 2006 tot en met 2012)   
prijs 15 euro (inclusief gebruik van materiaal,  
 verzekering, professionele begeleiding)   
kledij sportieve of losse ‘slechte’ kledij en (sport) 
 schoenen die vuil mogen worden
meenemen reservekledij, reserveschoenen, lunchpakket,  
 drank, zonnecrème of regenjas
inschrijven ten laatste op 4 augustus

donderdag 18 en vrijdag 19 augustus: gezinsvissen in Olen 

Hou je van vissen en doe je dat graag samen met een familielid? Kom dan meedoen met het 
gezinsvissen in Olen� Je schrijft je in samen met een volwassen begeleider, bijvoorbeeld je 
moeder, vader, één van de grootouders, een tante, nonkel,… De ervaren vissers van Visclub 
’t Rutske leren jullie de kneepjes van het vak� Op het einde van de tweedaagse vindt er een 
competitie plaats en wie weet vangen jullie wel de grootste vis�  

datum 18 en 19 augustus van 10�00 uur tot 15�00 uur  
plaats Visclub ’t Rutske, Visvijver Hoogbuul in Olen  
doelgroep jongeren van 8 tot en met 16 jaar (geboortejaar 2006 tot en met 2014) 
prijs 30 euro per duo (inclusief materiaal, begeleiding en verzekering)  
meenemen regenkledij, paraplu, zonnecrème, hoofddeksel, iets om op te zitten,  
 lunch en drank
bijkomend De organisatie voorziet voor elk duo een visstok� Indien je met eigen vislijn  
 wil vissen moet dit een gelijkaardig model zijn� 
inschrijven ten laatste op 12 augustus

Ook G-sporters mogen aan dit aanbod deelnemen ongeacht hun leeftijd aangezien er een 
persoonlijk familielid bij is als begeleider. 
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activiteiten voor G-sporters
geboortejaar 2001 tot en met 2016

woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 augustus: G-sport driedaagse Vorselaar

In samenwerking met G-sport Vorselaar vzw organiseert Neteland een uitdagende G-sport  
driedaagse met een gevarieerd aanbod aan sporten�

programma 17/08  
klassieke sporten

18/08  
slagsporten

19/08  
alternatieve sporten  
en zwemmen

Voormiddag
voetbal tennis archery Tag

basketbal baseball minigolf

Namiddag
netbal badminton

zwemmen
korfbal knotshockey

datum 17, 18 en 19 augustus van 9�00 uur tot 16�00 uur (vooropvang mogelijk  
 vanaf 8�30 uur en naopvang tot 16�30 uur)
plaats Sportcentrum De Dreef, Oostakker 1 in Vorselaar
doelgroep sporters tussen 6 en 21 jaar met een verstandelijke of fysieke beperking  
 of een psychische kwetsbaarheid
prijs 5 euro per halve dag
inschrijven inschrijven per halve dag kan vanaf zaterdag 7 mei via  
 www�vorselaar�be/eloket/sport of aan het onthaal in Vorselaar  
 (gemeentehuis Vorselaar, Markt 14) na afspraak op het nummer 014 50 11 01�
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