
JOEPIE PAAS-
VAKANTIE 2021
#jeugdwezel

di 6 - vrij 9 april
van 9 tot 16 uur

Omnisportdagen - Sportdienst
Elke dag een gevarieerd sportprogramma!

Voor wie: kinderen geboren tussen 2009 en 2014
Waar:  Sportschuur Loenhout, Kerkblokstraat 16 (L)
Info:  zie algemene info kampen sportdienst

Coronamaatregelen
Bij de opmaak van deze JOEPIE was er nog geen volledige duidelijkheid over de maatregelen 
voor jeugdactiviteiten in de paasvakantie. Houd alle infokanalen in de gaten om hiervan op 
de hoogte te blijven. Kies zoveel mogelijk hetzelfde aanbod per week, om teveel vermenging 
van contacten te vermijden.
Neem contact op met onze sportdienst (sportpromotie@wuustwezel.be of 03 690 46 29) voor 
meer informatie over de kampen. Voor vragen over het jeugdwerk kan je bij de jeugddienst te-
recht via jeugd@wuustwezel.be of 03 690 46 27.

Info:   www.wuustwezel.be/corona
Facebook:  Jeugddienst Wuustwezel en/of Sportdienst Wuustwezel

di 6 - vrij 16 april

FERM Kinderopvang
Kinderen kunnen vrij kiezen waarmee ze willen spelen. Er 
is een gevarieerd leeftijdsgeschikt aanbod aan materiaal en 
activiteiten.

Voor wie:  van 2,5 tot 12 jaar
Waar:  Huis van het Kind, Gasthuisdreef 6a (W)
  Molenheide 1, Sterbos (W)
  Rerum Novarumlaan 2 (G)
  Pastoriestraat 11 (L)
Kostprijs: 4,93 euro (1/3e dag), 7,44 euro (1/2e dag),  
  14,83 euro (volledige dag). Verminderd en  
  sociaal tarief mogelijk!
Info:   online inschrijven vanaf maandag 8 maart  
  om 19 uur
  bko.wuustwezel@samenferm.be 
  03 669 91 65 of

do 8 - vrij 9 april
van 9 tot 16 uur

Kriebelsporttweedaagse - Sportdienst
Op een speelse manier werken de kleuters rond 
verschillende vaardigheden zoals bewegen, lopen, 
springen, glijden, klimmen, evenwicht...

Voor wie: kleuters geboren in 2015 en 2016
Waar:  Sporthal Koch, Eikendreef (G)
Info:  zie algemene info kampen sportdienst



di 6 - vrij 9 april
van 7.30 tot 18 uur

Bakweek - FUNtastisch!
Voor de zesde keer start onze kookweek weer. De kids hebben 
zelf gekozen voor een Bakweek!
Quiche, scones, cupcakes, pannenkoeken, wafels... Allemaal 
overheerlijk lekker! Samen doen we de keukenschorten aan en 
gaan we aan de slag.

Voor wie:  alle schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12  
  jaar, plaats voor 12 kinderen
Waar:  FUNtastisch!, Bosduinstraat 117 (G)
Kostprijs: 53 euro per dag of 180 euro per week, inclusief  
  2 verse maaltijden per dag
Info:   www.funtastisch.be of play@funtastisch.be  
  voor info en/of inschrijven, 
  Instagram: @funtastisch_wuustwezel

di 6 - vrij 9 april
kleuters en lagere school: 10 tot 12 uur
middelbaar: 13 tot 15 uur

Tenniskamp - TC Molenheide
Aanleren en inoefenen tennisvaardigheden, maar vooral 
heel veel plezier maken op en rond het tennisveld! Bij regen-
weer organiseren we leuke sportactiviteiten in het domein 
De Molenbergen.

Voor wie: oudste kleuters, kinderen lagere school en  
  jongeren middelbaar
Waar:  TC Molenheide, Molenstraat 41 (W)
Kostprijs: 55 euro
Info:  inschrijven via aertsenjan@hotmail.com

ma 12, di 13, do 15 & 
vrij 16 april
van 9 tot 16 uur

Kriebelsportkamp - Sportdienst
Op een speelse manier werken de kleuters rond 
verschillende vaardigheden zoals bewegen, lopen, 
springen, glijden, klimmen, evenwicht...

Voor wie: kleuters geboren in 2015 en 2016
Waar:  Sportschuur Loenhout, Kerblokstraat 16 (L)
Info:  zie algemene info kampen sportdienst

ma 12 - vrij 16 april
van 9 tot 16 uur

Omnisportkamp - Sportdienst
Elke dag een gevarieerd sportprogramma!

Voor wie: kinderen geboren tussen 2009 en 2014
Waar:  Sporthal Wuustwezel, Slijkstraat 7 (W) 
Info:  zie algemene info kampen sportdienst

ma 12 - vrij 16 april
van 7.30 tot 18 uur

Kip en het ei week - FUNtastisch!
Tijdens deze periode worden heel wat babydieren geboren. Net 
zoals een heleboel kuikens. We gaan samen op speurtocht hoe 
uit een ei een schattig donzig kuiken komt en hoe groot een kip 
wel wordt. Samen gaan we niet enkel knutselen, maar ook via 
sport en spel leren we veel over hen.

Voor wie:  alle schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12  
  jaar, plaats voor 12 kinderen
Waar:  FUNtastisch!, Bosduinstraat 117 (G)
Kostprijs: 45 euro per dag of 185 euro per week
Info:   www.funtastisch.be of play@funtastisch.be  
  voor info en/of inschrijven, 
  Instagram: @funtastisch_wuustwezel

Algemene info kampen 
Sportdienst
Voor- en naopvang: ‘s morgens vanaf 7.30 uur, ‘s avonds 
tot ten laatste 18 uur. Doorgeven bij inschrijving. 
Kostprijs: 1 euro voor voor- of naopvang.
Kostprijs: 13 euro per dag, 10 euro per dag vanaf het 2de 
kind van hetzelfde gezin - kies per week hetzelfde aanbod
Vrijetijdspas: 6,5 euro per dag, 5 euro per dag vanaf het 
2de kind van hetzelfde gezin
Inschrijven: https://wuustwezel.ticketgang.eu
Meer info: 03 690 46 79 of vrijetijd@wuustwezel.be



di 6 - vrij 9 april
van 7.30 tot 18 uur

ma 12 - vrij 16 april
van 9 tot 16 uur

ma 12 - vrij 16 april
van 7.30 tot 18 uur

Wist je dat...
... er heel veel speelterreinen zijn in Wuustwezel? Plus 3 skatepleinen en 4 speelbossen!
Redenen genoeg om buiten te spelen op woensdag 21 april, toch? We zetten ze hieronder allemaal op een rijtje.

WUUSTWEZEL
• Vlaanderenstraat - 't Geitje
• Vlaanderenstraat - einde van de straat
• Jan Breydelstraat
• Venwei - 't Venneke
• Het Wirikske - 't Rikske
• Gemeentepark
• Bruidsweg
• Kloosterhof
• Sportpark Kattegat
• Dorpsstraat - Poort naar het Platteland
• Trefpunt
• Melkerijstraat
• Nieuwe Buiten (Achter d'Hoven)

STERBOS
• Molenheide - Wijkhuis Sterbos
• Nieuwendijk - 't Roetje
• Westdoorn (Deureind)

GOOREIND
• Brouwersven - 't Bultje
• De Vennekens
• Klein Gooreind - 't Ravotterke
• Steenbakkerijstraat-Mezennestje
• Grotstraat
• Nachtegaaldreef
• Wielewaaldreef
• Gasthuisdreef - FERM Kinderopvang
• Nieuwe Baan

LOENHOUT
• Koningin Fabiolalaan - 't Vissertje
• Brechtseweg - Wijkhuis Loenhout
• Vonderweg - chirolokalen
• Henningenlaan
• Bloemenlaan
• Mgr. Van Dijcklaan - 't Molentje
• Visserij - Sportschuur
• Tienpondstraat
• Hofdreef
• De Stroobloem
• Gemeenteschool 't Blokje

BRAKEN
• Wachelbergen - 't Sloeberke
• Berkendreef - VBS 't Kantoor

SKATEPLEINEN
• Wuustwezel: Sportlaan
• Gooreind: Eikendreef (Sporthal Koch)
• Loenhout: De Dorens (Wijkhuis Loenhout)

SPEELBOSSEN
• Uilenbos - via de Gasthuisdreef
• Noordheuvel - via Noordheuvel of  

Ertboringenweg
• Pastoorsbos - via Kalmthoutsesteenweg,  

Bleekvenweg of Witgoorsebaan
• Domein Franciscanessen - via Bredabaan 735

BONUS: verschillende speelstraten zijn ook  
afgesloten op woensdag 21 april tussen 13 en 17 uur!

#ruimteomtespelen




