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Ruimte om te spelen



CARNAVALWEEK

Maandag 20 februari t.e.m. vrijdag 
24 februari telkens van 7.30 tot 18 uur

Feestvieren tijdens de Carnavalsvakantie.  Dan laten we
onze creativiteit de vrije loop! We maken maskers en 
andere a� ributen, we leren schminken, we beoefenen 
DJ- skills. De groteren onder ons gaan met een 
naaimachine aan de slag.

We sluiten deze week af met een spe� erend Carnavalsfeest!

Voor wie: Kinderen van 2,5 tot 12 jaar

Waar: FUNtastisch vakantieopvang, 
Bosduinstraat 117 (G)

Kostprijs: • 52 euro per dag of 225 euro per week 
inclusief fruit, koek en drank.

• Een fi scaal a� est wordt u 
automatisch bezorgd en ook de 
tussenkomst van uw ziekenfonds 
vullen we graag voor u in. 

Inschrijven: www.funtastisch.be of 
play@funtastisch.be of 
via 0472 59 27 99

Meer info: www.funtastisch.be
play@funtastisch.be
0472 59 27 99
facebook FUNtastisch
instagram funtastisch_wuustwezel 

FILM@KADANS

Woensdag 22 februari van 13 tot 23 uur

Ook dit jaar organiseert Jeugdster weer FILM@KADANS.
Kom jij ook gezellig mee kijken? Wij kozen voor jullie de 
4 leukste fi lms uit en dat voor 4 verschillende doelgroepen.  
De kleinsten onder ons kunnen komen kijken naar een fi lm 
om 13.30 en 15.45 uur. Voor de iets ouderen hebben we om 
18.20 en 21 uur een fi lm ingepland.  

Hou onze facebook of website in de gaten en ontdek welke 
fi lms we zullen draaien. Ouders kunnen wachten op hun 
kinderen aan de bar, drinken wordt aan kleine prijzen 
aangeboden!

Voor wie: Iedereen

Waar: GC Kadans, Achter d’ Hoven 15 (W)

Kostprijs: 3 euro per fi lm, 5 euro voor 2 fi lms

Inschrijven: Niet nodig

Meer info: jeugdsterwuustwezel@gmail.com
facebook Jeugdster Wuustwezel

DIKKE VRIENDJESDAG 
KLJ LOENHOUT

Zondag 26 februari van 13.30 tot 16.30 uur

Een KLJ activiteit waar iedereen welkom is om eens een
keertje mee te komen spelen.

Voor wie: Kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar

Waar: KLJ lokaal, Dorensweg 13 (L)

Kostprijs: Gratis

Inschrijven: Niet nodig

Meer info: Facebook KLJ Loenhout

OMNISPORTKAMP – 
SPORTDIENST 

Van maandag 20 februari tot vrijdag 
24 februari, van 9 tot 16 uur

Elke dag een gevarieerd sportprogramma. Kom jij het mee
ontdekken? Op woensdag 22 februari staat er een uitstap
naar de bowling gepland!

Voor wie: Kinderen van 6 tot 12 jaar 

Waar: Sporthal Wuustwezel, Slijkstraat 5 (W)

Kostprijs: • 15 euro per dag, 12 euro per dag vanaf 
het tweede kind van eenzelfde gezin 
voor hetzelfde kamp

• 1 euro voor voor- of naopvang, 
hiervoor is inschrijven op voorhand 
verplicht!

• Via de UiTPAS met kansentarief kan 
je een korting verkrijgen van 80%.  
Meer info via www.wuustwezel.be/
vrije-tijd/cultuur/uitpas 

Inschrijven: Vanaf maandag 23 januari om 19 uur via 
wuustwezel.ticketgang.eu 

Meer info: sportpromotie@wuustwezel.be of 
03 690 46 29



WORKSHOP – 
NAAIEN VOOR KIDS

Maandag 20 februari, van 9.30 tot 12 uur en
van 14 tot 16.30 uur

Woensdag 22 februari van 9 tot 12 uur

Gezellig naaien onder begeleiding van Sew-Les met een
hapje en een drankje erbij! Op maandagvoormiddag naaien 
we een kussen of een knu� el dat op het einde ingekleurd 
kan worden met textielsti� en. Op maandagnamiddag kan 
er een project naar keuze genaaid worden bijvoorbeeld 
tote-bag, kussen, knu� el,... Op woensdagvoormiddag leren 
we de kids een toiletzak of pennenzak naaien. Let op:
deze laatste workshop is vanaf 9 jaar.  

Voor wie: Kinderen vanaf 8 jaar

Waar: Sew-Les, Sterke Peer 12 (W)

Kostprijs: 30 euro per workshop

Inschrijven: lesleyvanhees@gmail.com of 
0497 41 82 52 of facebookpagina 
Sew-Les

Meer info: lesleyvanhees@gmail.com
0497 41 82 52

FERM KINDEROPVANG

Maandag 20 februari t.e.m. vrijdag 24 februari,
telkens van 7 tot 18.30 uur

Professionele kinderopvang waarbij spel centraal staat. 
Hierbij wordt vrij spel afgewisseld met een vrijblijvend en 
lee� ijdsgeschikt aanbod van activiteiten. Dit alles in een
aantrekkelijke en veilige omgeving voor kinderen.

Voor wie: Kinderen tussen 2,5 tot 12 jaar

Waar: Huis van het Kind, Gasthuisdreef 6a (W), 
Kerkblokstraat 14 (L), Theo Verellenlaan 
88A (G)

Kostprijs: 5,02 euro (1/3de dag), 7,57 euro 
(1/2de dag), 15,11 euro (volledige dag).  
Verminderd en sociaal tarief mogelijk!

Inschrijven: Vanaf maandag 23 januari om 19 uur via 
reserveren.samenferm.be 

Meer info: BKO.wuustwezel@samenferm.be
03 669 91 65

KRIEBELSPORTTWEEDAAGSE –
SPORTDIENST

Donderdag 23 en vrijdag 24 februari, 
telkens van 9 tot 16 uur

Op een speelse manier werken de kleuters op donderdag
23 en vrijdag 24 februari rond verschillende vaardigheden 
zoals bewegen, lopen, springen, glijden, klimmen, 
evenwicht,... Daarnaast zijn er allerlei spelen, sporten, 
parcours enzovoort. Dit alles wordt afgewisseld met leuke, 
creatieve en soms rustige uitdagingen zoals knutselen, 
groepsspelen,
muziek,...

Voor wie: Kleuters vanaf 4 jaar

Waar: Sportschuur, Kerkblokstraat 16 (L)

Kostprijs: • 15 euro per dag, 12 euro per dag vanaf 
het tweede kind van eenzelfde gezin 
voor hetzelfde kamp

• 1 euro voor voor- of naopvang, 
hiervoor is inschrijven op voorhand 
verplicht!

• Via de UiTPAS met kansentarief kan 
je een korting verkrijgen van 80%.  
Meer info via www.wuustwezel.be/
vrije-tijd/cultuur/uitpas 

Inschrijven: Vanaf maandag 23 januari om 19 uur via 
wuustwezel.ticketgang.eu 

Meer info: sportpromotie@wuustwezel.be
03 690 46 29



Verbind de punten

Kleur in


