JOEPIE Zomervakantie
Corona Special - #jeugdwezel
woe 1 - vrij 3 juli

ma 13 - vrij 17 juli

Tennis 3-daagse - TC Molenheide
Voor wie: kleuters en lagere school (9-12 uur) &
			middelbaar (13-16 uur)
Waar: 		 TC Molenheide, Molenstraat (W)
Kostprijs: 45 euro (leden), 50 euro (niet-leden)
Info:		 aertsenjan@hotmail.com of 0486 31 83 55

Zomer atletiekkamp - Wuustwezelse atletiekclub GAV
Voor wie: 6 tot 14 jaar
Waar: 		 atletiekpiste Koch, Eikendreef 70 (G)
Kostprijs: 75 euro (leden), 85 euro (niet-leden)
Info:		 www.gav.be of info@gav.be

Omnisportdriedaagse - Sportdienst
Voor wie: geboren tussen 2008 en 2014
Waar: 		 Sporthal Koch, Eikendreef 70 (G)
Info:		 zie algemene info kampen sportdienst
Sneeuwwitje en de zeven dwergen - FUNtastisch!
Voor wie: schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar
Waar:		 FUNtastisch!, Bosduinstraat 117 (G)
Kostprijs: 99 euro per week of 40 euro per dag
Info: 		 www.funtastisch.be of play@funtastisch.be

ma 6 - vrij 10 juli
Omnisportkamp Olympische Spelen - Sportdienst
Voor wie: geboren tussen 2008 en 2014
Waar: 		 Sportschuur, Kerkblokstraat 16 (L)
Info:		 zie algemene info kampen sportdienst
Tenniskamp - TC Molenheide
Voor wie: kleuters en lagere school (9-12 uur) &
			middelbaar (13-16 uur)
Waar: 		 TC Molenheide, Molenstraat (W)
Kostprijs: 50 euro (leden), 55 euro (niet-leden)
Info:		 aertsenjan@hotmail.com of 0486 31 83 55
Voetbalkamp - KWFC
Voor wie: geboren tussen 2009 en 2014
Kostprijs: 140 euro (incl. bal en trainingstenue)
Info:		 www.kwuustwezelfc.be, 0478 37 03 88 of
			jeugdkwfc@hotmail.com
Ponykamp zonder overnachting - W-stables
Voor wie: 6 tot 16-jarigen
Waar:		 Manege W-stables, Polderstraat 75 (W)
Kostprijs: 225 euro
Info:		 info@w-stables.be of www.w-stables.be
Treinen week - FUNtastisch!
Voor wie: schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar
Waar: 		 FUNtastisch!, Bosduinstraat 117 (G)
Kostprijs: 165 euro per week of 40 euro per dag
Info:		 www.funtastisch.be of play@funtastisch.be

Kriebelsportkamp - Sportdienst
Voor wie: geboren na 01/01/2014 en voor 31/08/2016
Waar: 		 Sportschuur, Kerkblokstraat 16 (L)
Info:		 zie algemene info kampen sportdienst
Turnkamp - Knappe Durvers i.s.m. Sportdienst
Voor wie: geboren tussen 2008 en 2012
Waar:		 Sporthal Wuustwezel, Slijkstraat 5 (W)
Info:		 zie algemene info kampen sportdienst
Wakeboard en adventure kamp - Goodlife Cablepark
i.s.m. Sportdienst
Voor wie: tieners geboren tussen 2004 en 2010
Waar:		 De Mosten, Hoogeind 74b (Hoogstraten)
Kostprijs: 180 euro - Vrijetijdspas: 90 euro
			https://wuustwezel.ticketgang.eu
Info:		 03 690 46 79 of vrijetijd@wuustwezel.be
Extra:		 vooropvang vanaf 9 uur, ten laatste
			 aanwezig om 9.45 uur, gedaan om 16 uur
Kinderen voor kinderen week - FUNtastisch!
Voor wie: schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar
Waar: 		 FUNtastisch!, Bosduinstraat 117 (G)
Kostprijs: 165 euro per week of 40 euro per dag
Info:		 www.funtastisch.be of play@funtastisch.be

Algemene info
kampen Sportdienst
Wanneer: telkens van 9 tot 16 uur
Voor- en naopvang: ‘s morgens vanaf 7.30 uur, ‘s avonds
tot ten laatste 18 uur. Bij inschrijving dien je vooraf door te
geven welke dagen je gebruik wilt maken van de vooren/of naopvang. Kostprijs: 1 euro voor voor- of naopvang.
Programma: elke dag een gevarieerd sportprogramma
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
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Speelplein Wuustwezel
Van dinsdag 7 juli t.e.m. vrijdag 28 augustus
Speelplein Wuustwezel werkt met telkens 3 weekbubbels van max. 50 personen (44 kinderen, 5 animatoren,
1 weekverantwoordelijke) om te voldoen aan de coronamaatregelen. Het is belangrijk dat je per week hetzelfde
aanbod kiest, dus probeer in de weken dat je reserveert
ook zoveel mogelijk je kind naar het speelplein te laten
komen. Er komt dan geen plaats vrij voor een ander kind
als hij/zij een dag niet komt.
ALGEMENE INFO
Wanneer: telkens van dinsdag t.e.m vrijdag, nooit op
maandag. Elke dag van 10 tot 16.30 uur (deuren open om
9.30 uur).
Kostprijs: 5 euro per dag, vrijetijdspas: 4 euro per dag
Inschrijven: apart per bubbel! Vanaf zaterdag 13 juni om
9 uur via https://wuustwezel.ticketgang.eu.
Meer info: www.speelpleinwuustwezel.be of
speelpleinww@gmail.com

ma 20 - vrij 24 juli
Ponykamp met overnachting - W-stables
(vanaf zondag 19 juli!)
Voor wie: 6 tot 16-jarigen
Waar: 		 Manege W-stables, Polderstraat 75 (W)
Kostprijs: 365 euro
Info:		 info@w-stables.be of www.w-stables.be
Kleutersportkamp - Knappe Durvers i.s.m.
Sportdienst
Voor wie: geboren na 01/01/2014 en voor 31/08/2016
Waar: 		 Gemeenteschool De Wissel,
			Hagelkruis 2A (W)
Info:		 zie algemene info kampen sportdienst
Zot van sport - Sportdienst
Voor wie: geboren tussen 2008 en 2014
Waar:		 Sporthal Wuustwezel, Slijkstraat 5 (W)
Info: 		 zie algemene info kampen sportdienst
Workshop week - FUNtastisch!
Voor wie: schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar
Waar:		 FUNtastisch!, Bosduinstraat 117 (G)
Kostprijs: 99 euro per week of 40 euro per dag
Info:		 www.funtastisch.be of play@funtastisch.be

BUBBEL KLEUTERS
Voor wie: geboortejaren 2014-2016
Waar: GO! Daltonschool De Vinkjes, Nieuwe Buiten 1 (W)
BUBBEL LAGERE SCHOOL
Voor wie: geboortejaren 2009-2013
Waar: Wijkhuis Sterbos, Molenheide 3 (W)
BUBBEL TIENERS
Voor wie: geboortejaren 2005-2008
Waar: VBS Sterbos, Molenheide 1 (W)
Er is op alle locaties vooropvang voorzien vanaf 8 uur en
naopvang tot 17.30 uur.
Om tegemoet te komen aan ouders die op beide locaties
moeten zijn, is de voor- en naopvang uitzonderlijk gratis
deze zomer.

ma 27 - vrij 31 juli
Omnisportkamp Go 4 Sport - Sportdienst
Voor wie: geboren tussen 2008 en 2014
Waar: 		 Sporthal Koch, Eikendreef 70 (G)
Info:		 zie algemene info kampen sportdienst
Musicalstage Musical Highlights - Planktom i.s.m.
gemeente
Voor wie: geboren tussen 2005 en 2013
Waar: 		 GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)
Kostprijs: 150 euro, korting van 15 euro per bijkomend
			kind van hetzelfde gezin
Info:		 www.musicalstage.be
Olympische Spelen week - FUNtastisch!
Voor wie: schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar
Waar:		 FUNtastisch!, Bosduinstraat 117 (G)
Kostprijs: 165 euro per week of 40 euro per dag
Info:		 www.funtastisch.be of play@funtastisch.be
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ma 3 - vrij 7 augustus

ma 10 - vrij 14 augustus

Ponykamp met overnachting - W-stables
(vanaf zondag 2 augustus!)
Voor wie: 6 tot 16-jarigen
Waar: 		 Manege W-stables, Polderstraat 75 (W)
Kostprijs: 365 euro
Info:		 info@w-stables.be of www.w-stables.be

Voetbalkamp - KWFC
Voor wie: geboren tussen 2009 en 2014
Kostprijs: 140 euro (incl. bal en trainingstenue)
Info:		 www.kwuustwezelfc.be, 0478 37 03 88 of 		
			jeugdkwfc@hotmail.com

Danskamp - Knappe Durvers
Voor wie: geboren in 2011-2013 (groep 1) en geboren in
			2008-2010 (groep 2)
Waar: 		 GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)
Kostprijs: 100 euro (leden), 115 euro (niet-leden)
Info:		 sportkampenKD@gmail.com of
			www.knappedurvers.be
Danskamp - 2 The Point
Voor wie: 6 tot 12 jaar
Waar:		 Sporthal Koch, Eikendreef 70 (G)
Kostprijs: 90 euro (leden), 100 euro (niet-leden)
Info: 		 www.2thepoint.one
Sportkicks omnisportkamp - Sportdienst
Voor wie: geboren tussen 2008 en 2014
Waar:		 Sporthal, Slijkstraat 5 (W)
Info:		 zie algemene info kampen sportdienst
Tennis-omnisportkamp - TC Kattegat
Voor wie: 4 tot 12 jaar (van 9 tot 12 of 16 uur)
Waar: 		 Kattegat, Bredabaan 280 (W)
Kostprijs: 60 euro (halve dagen), 120 euro (hele dagen)
			 + 20 euro aansluiting Tennis Vlaanderen
Info: 		 www.tckattegat.be of 0476 05 35 62
TRI-Daagse - Sterke Peer Triatlonclub i.s.m.
BIR Brecht
Voor wie: geboren tussen 2004 en 2011
Waar:		 Sporthal Koch, Eikendreef 70 (G) 			 zwemmen in zwembad Kalmthout
Kostprijs: 75 euro
Info:		 tridaagsewuustwezel@outlook.com of
			Facebookpagina Tri-Daagse
Ruimteweek - FUNtastisch!
Voor wie: schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar
Waar: 		 FUNtastisch!, Bosduinstraat 117 (G)
Kostprijs: 165 euro per week of 40 euro per dag
Info:		 www.funtastisch.be of play@funtastisch.be

GAV Zomerstage - Wuustwezelse Atletiekclub GAV
Voor wie: 13 tot 18 jaar
Waar: 		 atletiekpiste Koch, Eikendreef 70 (G)
Kostprijs: 80 euro (leden), 90 euro (niet-leden)
Info:		 www.gav.be of info@gav.be
Turnkamp - Knappe Durvers i.s.m. Sportdienst
Voor wie: geboren tussen 2008 en 2012
Waar:		 Sporthal Wuustwezel, Slijkstraat 5 (W)
Info:		 zie algemene info kampen sportdienst
Voetbalkamp Gooreind - vzw Pro Foot Academie
Voor wie: 6 tot 12 jaar
Waar:		 kunstgrasveld VV Gooreind (G)
Kostprijs: 100 euro
Info:		 www.profootacademie.be, 0477 34 00 65 of
			profootacademie@gmail.com
Dierenarts week - FUNtastisch!
Voor wie: schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar
Waar: 		 FUNtastisch!, Bosduinstraat 117 (G)
Kostprijs: 132 euro per week of 40 euro per dag
Info:		 www.funtastisch.be of play@funtastisch.be

Algemene info
kampen Sportdienst
Wanneer: telkens van 9 tot 16 uur
Voor- en naopvang: ‘s morgens vanaf 7.30 uur, ‘s avonds
tot ten laatste 18 uur. Bij inschrijving dien je vooraf door te
geven welke dagen je gebruik wilt maken van de vooren/of naopvang. Kostprijs: 1 euro voor voor- of naopvang.
Programma: elke dag een gevarieerd sportprogramma
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
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ma 17 - vrij 21 augustus
ma 10 - vrij 21 augustus
Nederlands taalkamp voor anderstalige kinderen Jeugddienst
Voor wie: anderstalige kinderen van 6 tot 12 jaar
Waar:		 Gemeenteschool ‘t Blokje, Kapelstraat 2 (L)
Kostprijs: 25 euro per week, vrijetijdspas: 12,5 euro
			per week
Info:		 jeugd@wuustwezel.be of 03 690 46 27
			(https://wuustwezel.ticketgang.eu)

ma 24 - vrij 28 augustus
Omnisportfunweek - Sportdienst
Voor wie: geboren tussen 2008 en 2014
Waar:		 Sportschuur, Kerkblokstraat 16 (L)
Info:		 zie algemene info kampen sportdienst

Kriebelsporttweedaagse - Sportdienst
Maandag 17 en dinsdag 18 augustus!
Voor wie: geboren na 01/01/2014 en voor 31/08/2016
Waar: 		 Sporthal Koch, Eikendreef 70 (G)
Info: 		 zie algemene info kampen sportdienst
Voetbalkamp Loenhout - vzw Profoot Academie
Voor wie: 6 tot 12 jaar
Waar:		 gemeentelijk voetbalveld Loenhout (L)
Kostprijs: 100 euro
Info:		 www.profootacademie.be, 0477 34 00 65 of
			profootacademie@gmail.com
Sportavonturen - Sportdienst
Voor wie: geboren tussen 2008 en 2014
Waar: 		 Sporthal Wuustwezel, Slijkstraat 5 (W)
Info:		 zie algemene info kampen sportdienst
Tenniskamp - TC Molenheide
Voor wie: kleuters en lagere school (9-12 uur) &
			middelbaar (13-16 uur)
Waar: 		 TC Molenheide, Molenstraat (W)
Kostprijs: 50 euro (leden), 55 euro (niet-leden)
Info:		 aertsenjan@hotmail.com of 0486 31 83 55

Speelplein Wuustwezel
Van dinsdag 7 juli t.e.m. vrijdag 28 augustus
Speelplein Wuustwezel werkt met telkens 3 weekbubbels van max. 50 personen (44 kinderen, 5 animatoren,
1 weekverantwoordelijke) om te voldoen aan de coronamaatregelen. Het is belangrijk dat je per week hetzelfde
aanbod kiest, dus probeer in de weken dat je reserveert
ook zoveel mogelijk je kind naar het speelplein te laten
komen. Er komt dan geen plaats vrij voor een ander kind
als hij/zij een dag niet komt.
ALGEMENE INFO
Wanneer: telkens van dinsdag t.e.m vrijdag, nooit op
maandag. Elke dag van 10 tot 16.30 uur (deuren open om
9.30 uur).
Kostprijs: 5 euro per dag, vrijetijdspas: 4 euro per dag
Inschrijven: apart per bubbel! Vanaf zaterdag 13 juni om
9 uur via https://wuustwezel.ticketgang.eu.
Meer info: www.speelpleinwuustwezel.be of
speelpleinww@gmail.com

BUBBEL KLEUTERS
Voor wie: geboortejaren 2014-2016
Waar: GO! Daltonschool De Vinkjes, Nieuwe Buiten 1 (W)
BUBBEL LAGERE SCHOOL
Voor wie: geboortejaren 2009-2013
Waar: Wijkhuis Sterbos, Molenheide 3 (W)
BUBBEL TIENERS
Voor wie: geboortejaren 2005-2008
Waar: VBS Sterbos, Molenheide 1 (W)
Er is op alle locaties vooropvang voorzien vanaf 8 uur en
naopvang tot 17.30 uur.
Om tegemoet te komen aan ouders die op beide locaties
moeten zijn, is de voor- en naopvang uitzonderlijk gratis
deze zomer.
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Schatten van Vlieg
Van woensdag 1 juli t.e.m. maandag 30 augustus
Buitenzoektocht - Jeugddienst
Hoor jij wat ik hoor? Begeef je speurneus naar één van de locaties en ga samen met Vlieg op klankavontuur!
Voor wie: kinderen van 6 tot 12 jaar en hun (groot)ouders
Waar:		 de 4 speelbossen in Wuustwezel - je kan gewoon in de speelbossen zelf de zoektocht vinden!
			 - Domein Franciscanessen, Bredabaan 735 (G)
			 - Uilenbos, Gasthuisdreef (W)
			- Noordheuvel (G)
			- Pastoorsbos, Witgoorsebaan (W)
Kostprijs: gratis
Info:		 jeugd@wuustwezel.be, 03 690 46 27 of www.wuustwezel.be
Binnenzoektocht - Bibliotheek
Ook in de bibliotheek kan je jouw hoor- en luisterzin komen testen!
Voor wie: kinderen van 4 tot 12 jaar en hun (groot)ouders
Waar:		 Bibliotheek Wuustwezel, Dorpsstraat 36 (W)
Kostprijs: gratis
Info:		 03 690 46 41 of www.wuustwezel.be
Kunst in het straatBEELD
Geen kunsttentoonstelling ter gelegenheid van Kruiswegkermis dit jaar, maar je kan zelf wel jouw creatieve kant tonen! Maak een leuke raamtekening en stuur je foto door naar vrijetijd@wuustwezel.be.
Voor wie: alle kinderen in heel Wuustwezel
Info:		 vrijetijd@wuustwezel.be of 03 690 46 26

Ferm Kinderopvang
Ferm Kinderopvang heeft 3 locaties deze zomer met een maximumcapaciteit per dag. Op alle locaties geldt dat er
maximum 42 kinderen per weekbubbel worden toegelaten.
- Loenhout, Pastoriestraat 11:				 20 kinderen per dag
- Huis van het Kind, Gasthuisdreef 6A: 30 kinderen per dag
- Gooreind, Theo Verellenlaan 88a:			 30 kinderen per dag
Wanneer:				 alle weekdagen van 7 tot 18.30 uur
Collectieve sluiting: van 20 juli t.e.m. 2 augustus
Reserveren:			 vanaf zaterdag 13 juni om 10 uur via reserveren.samenferm.be
						 max. 15 dagen per kind per reservatieronde
						 eerste ronde: van 13 juni om 10 uur tot 15 juni om 9 uur
						 tweede ronde: van 18 juni om 19 uur tot 25 juni om 12 uur
Meer info:				bko.wuustwezel@samenferm.be
						 070 24 60 41 (alle weekdagen tussen 9 en 14 uur)

