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Aanbod voor
kinderen en jongeren
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OLO–kids i.s.m. OLO vzw
Voor wie en wat valt er te beleven?
OLO-kids is een zomeraanbod voor kinderen met en zonder een beperking van 3 tot
14 jaar.
Voor Ludentia zijn er per dag 4 plaatsen beschikbaar en dit enkel voor kinderen met
een beperking.
Voor de kinderen van 3 tot 8 jaar zijn er activiteiten op het domein van OLO vzw
voorzien.
Voor kinderen van 8 tot 14 jaar is er eveneens opvang op het domein en een aantal
activiteiten op verplaatsing. Hier zijn mogelijks extra kosten aan verbonden.

Van 3 juli tot en met 23 augustus 2018
Waar?

(tijdens weekends en feestdagen is er geen opvang)

Domein OLO vzw
Miksebaan 264
2930 Brasschaat

Prijs?

Als het kind meer dan 6u komt: 7€ voor het 1ste kind, 5,25€ vanaf het 2de kind
Als het kind tussen 3 en 6u komt: 3,5€ voor het 1ste kind, 2,6€ vanaf het 2de kind
Als het kind minder dan 3u komt: 2,35€ voor het 1ste kind, 1,75€ vanaf het 2de kind

Hoe inschrijven?
Je kan inschrijven via het aanmeldingsteam van OLO vzw op het nummer 03/633 98 99 of via
mail: aanmeldingen@olo.be
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Omnisportkamp
Organisatie van sportdienst gemeente Brasschaat
ondersteund door Ludentia Vrijetijdsdienst OLO vzw
Voor wie en wat valt er allemaal te beleven?
Een sportkamp voor kinderen en jongeren met en zonder een
beperking van 7 tot en met 15 jaar.
Op het programma: mountainbike, hockey, atletiek, boogschieten/
petanque en frisbee.
Van 13 tot en met 17 augustus 2018
(uitgezonderd op 15/08)

Waar?
Polyvalente ruimte van het cultuurcentrum in het gemeentepark
Prijs?
Opgelet! Het is maar een 4-dagen kamp - niet op 15 augustus!
Je betaalt 65 euro voor het 1ste kind,
55 euro voor het 2de kind
en 45 euro voor het 3de kind.
Hoe inschrijven?
Inschrijven kan via Ludentia Vrijetijdsdienst OLO vzw op het nummer
03 653 59 97 of via mail: ludentia@olo.be
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Grabbelpasactiviteiten
Organisatie van jeugddienst gemeente Brasschaat
ondersteund door Ludentia Vrijetijdsdienst OLO vzw
Voor wie en wat valt er allemaal te beleven?

Workshop pixels
Datum: 3 augustus 2018
Uur: 9u30 – 12u30
Prijs: 5 euro of 4 euro indien je in het bezit bent van een
grabbelpas.
Locatie: Sportcampus Louis De Winterstadion, Brasschaat
Geboortejaren 2009 – 2011
Pixels: allemaal kleine blokjes naast elkaar vormen 1
grote tekening. Kom vandaag meer te weten over pixels
en ontwerp je eigen tekening.
Workshop rolstoelparcours
Datum: 7 augustus 2018
Uur: 9u30 – 12u30
Prijs: 5 euro of 4 euro indien je in het bezit bent van een
grabbelpas.
Locatie: OLO vzw (DBC Openluchtopvoeding), Miksebaan
264 te Brasschaat.
Geboortejaren 2009 – 2011
Ooit al eens geprobeerd om te basketten, te tennissen, te
pingpongen, … in een rolstoel? Neen? Vandaag is het
jouw kans! Durf jij het op te nemen tegen de echte
expterten?

|7

DJ-workshop
Datum: 17 augustus 2018
Uur: 9u30 – 12u30
Prijs: 5 euro, 4 euro indien je in het bezit bent van een
grabbelpas
Locatie: Jeugdhuis Hob Nob, Het Heiken 43 Brasschaat.
Geboortejaren 2009 – 2011
Heb je je ooit al afgevraagd hoe het voelt om Dimitri
Vegas of Like Mike te zijn? Droom je ervan om ooit op
Tommorowland te draaien? Kom vandaag je eerste n
ervaringen opdoen in de DJ-wereld.

Hoe inschrijven?
Inschrijven kan via Ludentia Vrijetijdsdienst OLO op het nummer 03 653 59 97
of via mail: ludentia@olo.be
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Speelpleinen Zoersel
Organisatie van jeugddienst gemeente Zoersel
ondersteund door Ludentia Vrijetijdsdienst OLO vzw

Voor wie en wat valt er allemaal te beleven?
In Zoersel kan je zalig ravotten. Een team monitoren staan je deze
zomervakantie op te wachten met kei coole activiteiten.
Hou je van spelen en plezier maken? Kom dan zeker naar Zoersel!
Van 4 juli tot en met 22 augustus 2018
(geen speelplein tijdens het weekend en op feestdagen)

Locatie: Pierenbos in Halle Zoersel
Prijs: gratis
Wie: als je het eerste leerjaar achter de rug hebt, kan je mee komen spelen.
Meer informatie en hoe inschrijven:
Hiervoor kan je terecht bij Ludentia Vrijetijdsdienst OLO vzw op het nummer
03 653 59 97 of via mail: ludentia@olo.be
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Informatie voor ouders
Mijn kind heeft een ondersteuningsvraag: kunnen wij
rekenen op een goede begeleiding?
Ludentia versterkt meerdere reguliere werkingen in hun inclusief
aanbod.
Concreet wil dit zeggen dat wij een extra monitor/jobstudent
voorzien die aansluit in het bestaande monitorenteam. Zij zullen
extra ondersteuning bieden aan de kinderen als dit nodig blijkt.
Om er zeker van te zijn dat kinderen zorgeloos kunnen ravotten
vragen wij om eerder of bij aanvang van de activiteit een
inlichtingsfiche in te vullen. Hierop kan u informatie meegeven die
belangrijk is voor je kind tijdens de zomerwerking.
Wij hoeven geen volledig dossier, enkel een aantal praktische
richtlijnen helpen ons al een heel eind op weg.
Wilt u graag even langskomen voor een kennismakingsgesprek,
dat is zeker mogelijk. U maakt hiervoor best een afspraak op het
nummer 03 653 59 97.
Tijdens deze initiatieven hebben we een nauwe samenwerking met
de mobiele dienstverlening van OLO vzw.
Professionele collega’s bieden outreach aan de monitoren van de
speelpleinen. Dit betekent dat monitoren ervaringen, die zij tijdens
een speeldag hebben opgedaan, kunnen voorleggen
tijdens een supervisie moment. Monitoren krijgen op deze manier
handvaten aangereikt zodat ze de kinderen nog beter kunnen
ondersteunen waar nodig.
Waar kan ik terecht met vragen en/of bemerkingen
tijdens de activiteiten?
U kan steeds terecht bij de monitoren en de verantwoordelijke op
de activiteit zelf. Kunnen zij uw vraag niet beantwoorden, dan kan
u steeds terecht bij Ludentia Vrijetijdsdienst OLO vzw.
Aarzel dan zeker niet om ons te bellen op het nummer
03/653 59 97.
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Buitenlands aanbod voor
jongeren en jongvolwassenen
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Bulgarije -

max 20 deelnemers

Hou jij van de zon en wil je je batterijen terug opladen voor het nieuwe
schooljaar of je nieuwe werkloopbaan? Wel, dan is dit aanbod iets voor
jou. Wij gaan in juli naar het verrassende Bulgarije, de ideale
bestemming voor een zon-, zee– en strandvakantie met een actief
accent. Alles is in je hotel aanwezig om er een fantastische zomer van te
maken: maar liefst 7 zwembaden, een prachtig strand en heel wat
animatiemogelijkheden.

Van 13 tot en met 20 juli
2018

AFBETALINGSPLAN
MOGELIJK

Prijs op basis van een 2 persoonskamer: 1100 euro
Inbegrepen: Verblijf all-inclusive, begeleiding, luchthavenvervoer heen en terug
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, verzekering , kostprijs van activiteiten.
Prijs extra singlekamer: Op aanvraag

Doelgroep: inclusief

Jongeren/Jongvolwassenen met een beperking — zelfstandig in verzorgende taken en heeft
enkel advies nodig van de begeleiding.

Volwassenen met een beperking – heeft toezicht nodig op alle dagelijkse activiteiten.

Rolstoelgebruiker, gebruikt rolwagen enkel voor lange afstanden, is zelfstandig, heeft toezicht
en/of volledige begeleiding nodig bij dagelijkse activiteiten en heeft hulp nodig om rolwagen
te duwen.
Wat verwachten we van jou?

Genieten van zon, zee en strand
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Citytrip Lissabon -

max 20 deelnemers

Lissabon, de prachtige hoofdstad van Portugal, is zeker een bezoek
waard. Cultuur en een ontdekkingstocht doorheen een mooie stad
staan op jou verlanglijstje? Schrijf je dan snel in!

Van 20 tot en met 24 augustus
2018

AFBETALINGSPLAN
MOGELIJK

Prijs op basis 4-persoonskamer : 600 euro
Inbegrepen: Verblijf met ontbijt, vluchten heen en terug, begeleiding.
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, verzekering,
luchthavenvervoer, inkomgelden bezienswaardigheden.
Prijs singlekamer: geen singlekamer mogelijk.

Doelgroep: inclusief

Jongeren/Jongvolwassenen met een beperking — zelfstandig in verzorgende taken en
heeft enkel advies nodig van de begeleiding.

Volwassenen met een beperking – heeft toezicht en/of volledige assistentie nodig op alle
dagelijkse activiteiten.
Wat verwachten we van jou?

Minstens 5 tot 10 kilometer kunnen wandelen.
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Hoe inschrijven voor buitenlandse
vakanties?
Inschrijven kan op verschillende manieren:

Via mail:
Je vindt het aanbod eveneens op onze website. Indien je mee op vakantie wil, dan kan
je het inschrijvingsformulier en de inlichtingsfiche invullen en naar ons doorsturen.
Ons e-mailadres is ludentia@olo.be

Via telefoon
Je kan via de telefoon je reis reserveren.
Wij sturen je dan zo snel mogelijk een inschrijvingsformulier en een inlichtingsfiche op.
Stuur deze ingevuld terug naar:
Ludentia Vrijetijdsdienst OLO vzw, De Mortel 39B, 2930 Brasschaat.

Annulatievoorwaarden
Annulatie wil zeggen dat je, nadat je ingeschreven bent en een bevestiging van je
inschrijving hebt ontvangen, toch beslist niet mee op reis te gaan.
Annuleren kan enkel via een mail gericht aan ludentia@olo.be
Mondelinge annulatie wordt niet aanvaard.
Bij annulatie worden de kosten die het reisbureau/boekingskantoor hanteert,
aangerekend.
Deze kosten kunnen hoog oplopen indien je vlak voor de reis annuleert.
Indien je annuleert met een geldig medisch attest worden enkel de gemaakte
administratieve onkosten aangerekend.

Verzekering
Ludentia voorziet voor elke deelnemer een verzekering voor kleine ongevallen met
lichamelijke schade.
Deze verzekering dekt echter niet de onkosten van een mogelijke ziekenhuisopname en
repatriëringskost in het buitenland. Hiervoor sluit je best een persoonlijke verzekering af.
Tip! Informeer bij je ziekenfonds.
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03/653 59 97
ludentia@olo.be
www.ludentia.be
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