
Ruimte om te spelen

JOEPIE ZOMER- 
VAKANTIE 2021



van donderdag 1 juli t.e.m. dinsdag 31 augustus

SCHATTEN VAN VLIEG: 
BUITENZOEKTOCHT
‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. ‘Het is zwart, heeft vleugels 
en het zoemt!’ Ja hoor, Vlieg is deze zomer opnieuw 
aanwezig voor verschillende buitenzoektochten in één van 
de vier speelbossen in Wuustwezel. Begeef je speurneus 
naar één van de locaties en ga samen met Vlieg op 
kijkavontuur. 
 
Voor wie: kinderen van 6 tot 12 jaar 
  en hun (groot)ouders
Waar:   Speelbossen Uilenbos, Noordheuvel, 
  Pastoorsbos en Franciscanessen
Organisatie: Jeugddienst Wuustwezel 
Kostprijs:  gratis
Info:   03 690 46 27 (jeugddienst), 
  03 690 46 41 (bib), www.wuustwezel.be 

van donderdag 1 juli t.e.m. dinsdag 31 augustus

SCHATTEN VAN VLIEG: 
BINNENZOEKTOCHT
Ook in de bibliotheek kan je jouw speurkwaliteiten 
komen testen! Heel de zomer lang kunnen kinderen 
van 6 tot 12 jaar en hun (groot)ouders deelnemen aan 
de binnenzoektocht in de bibliotheek van Wuustwezel. 
Je vindt binnen verschillende opdrachten en leuke 
kijkproefjes. Breng jij ze allemaal tot een goed einde en 
vind jij dé Schat van Vlieg? 

Voor wie:  kinderen van 6 tot 12 jaar 
  en hun (groot)ouders
Waar:   Bibliotheek Wuustwezel, 
  Dorpsstraat 36 (W)
Organisatie:  Bibliotheek Wuustwezel 
Kostprijs:  gratis
Info:   03 690 46 41 of www.wuustwezel.be 



donderdag 1 en vrijdag 2 juli van 9 tot 16 uur

KRIEBELSPORTTWEEDAAGSE
Voor wie:  kinderen van 4 en 5 jaar
  (geboren na 01-01-2015 
  en voor 31-08-2017)
Waar:   Sportschuur Loenhout
Organisatie:  Sportdienst 
Info:   zie algemene info sportkampen   
  sportdienst

donderdag 1 en vrijdag 2 juli 

ROODKAPJE WEEK
Het sprookje van ‘Roodkapje’ staat deze korte week in de 
kijker. Het legendarisch sprookje start onze week dat vol 
spel, knutselen, sport en zelfs ons eigen poppentheater zit. 
Ga jij mee op avontuur?

Voor wie:  alle schoolgaande kinderen 
  van 2,5 tot 12 jaar
Waar:   FUNtastisch vakantieopvang,
   Bosduinstraat 117 (G)
Organisatie:  FUNtastisch! vakantieopvang
Kostprijs:  74 euro per week of 45 euro per dag, 
  koek, fruit en drank inbegrepen. 
Info:   inschrijven via play@funtastisch.be 
  of www.funtastisch.be, 
  instagram: Funtastisch_wuustwezel

van maandag 5 t.e.m. vrijdag 9 juli,  
van 9 tot 16 uur 

KLEUTERSPORTKAMP KNAPPE 
DURVERS I.S.M. SPORTDIENST 
WUUSTWEZEL
Zin in wat avontuur? Spelen, dansen en sporten? Een hele 
dag plezier met supercoole lesgevers? Dat kan allemaal in 
dit megaleuke kleuterkamp.

Voor wie:  kinderen van 4 en 5 jaar 
  (geboren na 01-01-2015 
  en voor 31-08-2017)
Waar:   GLS De Wissel
Organisatie:  Knappe Durvers vzw 
  i.s.m. sportdienst Wuustwezel
Info:   zie algemene info sportkampen
  sportdienst

van maandag 5 t.e.m. vrijdag 9 juli

KRIEBELDIERTJES WEEK
Die vervelende zoemende muggen zijn het lievelingseten 
van spinnen. Een rups kan een prachtige vlinder worden. 
Maar kan een insect over water lopen? We gaan aan 
de slag om een insectenhotel te maken. En gaan op 
speurtocht naar de diertjes in onze tuin en omgeving. 

Voor wie:  alle schoolgaande kinderen 
  van 2,5 tot 12 jaar
Waar:   FUNtastisch vakantieopvang,
   Bosduinstraat 117 (G)
Organisatie:  FUNtastisch! vakantieopvang
Kostprijs:  185 euro per week of 45 euro per dag,
   koek, fruit en drank inbegrepen. 
Info:   inschrijven via play@funtastisch.be 
  of www.funtastisch.be, 
  instagram: Funtastisch_wuustwezel

donderdag 1 en vrijdag 2 juli van 9 tot 16 uur

OMNISPORTTWEEDAAGSE
Voor wie:  kinderen van 6 tot 12 jaar 
  (geboren na 01-01-2009 
  en voor 31-12-2015)
Waar:   Sporthal Koch
Organisatie:  Sportdienst 
Info:   zie algemene info sportkampen
   sportdienst



van maandag 5 t.e.m. vrijdag 9 juli,  
van 9 tot 16 uur

OMNISPORTKAMP
Voor wie:  kinderen van 6 tot 12 jaar
   (geboren na 01-01-2009 
  en voor 31-12-2015)
Waar:   Sportschuur Loenhout
Organisatie:  sportdienst
Info:   zie algemene info sportkampen 
  sportdienst

van maandag 5 t.e.m. vrijdag 9 juli,  
van 9 tot 12 uur

KORFBALWEEK
Leren korfballen…de enige gemengde teamsport waarbij 
veel scoren en veel plezier bovenaan staan! Natuurlijk 
kom jij ook graag de ganse week maar als je 1 of 2 dagen 
toch niet zou kunnen is dat geen probleem.

Voor wie:  kinderen van 6 tot 15 jaar
Waar:   Korfbalterrein sportpark De Dorens (L)
Organisatie: KC Limes
Kostprijs:  gratis
Info:  trainer ‘Mok’, 0497 221204 of
   loenhout@korfbal.be, 
  Inschrijven via loenhout@korfbal.be 
  met naam, adres en leeftijd.

van maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 juli,  
van 9 tot 16 uur

SKATE- EN STUNTSTEP KAMP 
JEPPA SPORT
Jeppa brengt zijn On Wheels pakket mee op kamp en zorgt 
voor een uitdagende en leerrijke stuntweek! Professionele 
lessen skateboarden of stuntsteppen worden afgewisseld 
met allerlei andere materialen op wieltjes en knotsgekke 
activiteiten. King of the road games, BMX, hoverboard en 
een knaller van een battle op het einde van de week.

Voor wie:  kinderen van 6 tot 12 jaar (geboren na 
  01-01-2009 en voor 31-12-2015)
Waar:   sportpark Koch
Organisatie: Jeppa Sport
Kostprijs:  125 euro per week
Info:   vrijetijd@wuustwezel.be of 
  03 690 46 79, inschrijven via
   wuustwezel.ticketgang.eu vanaf 24 mei 
  (19 uur). Vooropvang vanaf 8 uur,
  na-opvang tot 17 uur. 

van dinsdag 6 t.e.m. donderdag 8 juli

SWAP ROBOTKAMP
Ben jij gebeten door technologie? En droom jij over hoe 
robots en artificiële intelligentie ons leven in de toekomst 
kunnen verbeteren? Dan is ons Robotkamp zeker iets voor 
jou! Je leert niet alleen een robot te programmeren, maar 
ook hoe je met robotica écht meerwaarde kunnen creëren 
in de samenleving. We gaan er geen doekjes om winden, 
kunstmatige intelligentie is de toekomst.

Voor wie:  jongeren van 12 tot 16 jaar
Waar:   GC ’t Klepke (G)
Organisatie:  Projectvereniging JoNK 
  ism Junior Argonauts
Kostprijs:  15 euro per dag, vrijetijdspas: 7,5 euro
Info:   juniorargonauts.be/bouw-je-robot-
  assistent/
  inschrijven-> wuustwezel.ticketgang.eu
   vanaf 24 mei om 19 uur

zondag 11 juli 

ZOMERFEEST –  
VLAANDEREN FEEST!
We feesten de zomer in tijdens Vlaanderen Feest op 
zondag 11 juli. Verwacht je aan een gezellige familiedag 
met voor het hele gezin wat wils! Houd de website en 
de Facebookpagina van gemeente Wuustwezel in de 
gaten voor de details. 

Voor wie:  iedereen welkom
Waar:   Evenementenweide Wuustwezel,
   Gasthuisdreef
Organisatie:  Vrijetijdsdienst
Kostprijs:  gratis
Info:   evenementen@wuustwezel.be 
  of 03 690 46 85



van maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 juli

SCHILDERWEEK
Keith Haring is een Amerikaanse kunstenaar, 
beeldhouwer, schilder en ontwerper. Vooral zijn kleurrijke 
figuren herkennen we direct als we aan hem denken.  
Deze week gaan we creatief aan de slag en wie weet 
schuilt er wel een mini Kunstenaar in jouw.

Voor wie:  alle schoolgaande kinderen 
  van 2,5 tot 12 jaar
Waar:   FUNtastisch vakantieopvang, 
  Bosduinstraat 117 (G)
Organisatie:  FUNtastisch! vakantieopvang
Kostprijs:  185 euro per week of 45 euro per dag, 
  koek, fruit en drank inbegrepen. 
Info:   inschrijven via play@funtastisch.be of 
  www.funtastisch.be, 
  instagram: Funtastisch_wuustwezel

van maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 juli,  
van 9 tot 12 uur

ALLE KLEUREN VAN DE 
REGENBOOG - ON THE MOVE
Spel-, sport- en bewegingsactiviteiten voor onze 
kleinste kleuters!

Voor wie:  1ste en 2de kleuterklas (geboren na 
  01-01-2016 en voor 31-08-2018)
Waar:   Mater Dei Gooreind
Organisatie:  On The Move Bewegingsacademie
   i.s.m. sportdienst Wuustwezel
Kostprijs:  7,5 euro per halve dag, 6 euro per halve  
  dag vanaf het 2de kind van hetzelfde 
  gezin voor eenzelfde kamp, 
  vrijetijdspas: 3,75 euro per halve dag, 
  3 euro per halve dag vanaf het 2de kind  
  van hetzelfde gezin voor eenzelfde kamp
Info:   zie algemene info sportkampen 
  sportdienst, opgelet: halve prijzen i.v.m. 
  halve dagen + enkel vooropvang 
  mogelijk

van maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 juli,  
(NIET op woensdag 14 juli) van 9 tot 16 uur

KRIEBELSPORTKAMP
Voor wie:  kinderen van 4 en 5 jaar (geboren na 
  01-01-2015 en voor 31-08-2017)
Waar:   Sporthal Koch
Organisatie:  sportdienst
Info:   zie algemene info sportkampen 
  sportdienst

van maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 juli,  
van 9 tot 16 uur

TURNKAMP KNAPPE DURVERS
Koprol, handstand, salto, radslag, acro, tumbling, airtrack, 
trampoline,… Dat klinkt als muziek in je oren? Schrijf je 
dan zeker in voor ons turnkamp deze zomer. 

Voor wie:  kinderen van 7 tot 12 jaar met   
  turnkriebels (geboren na 01-01-2009 
  en voor 31-12-2014) 
Waar:   GLS De Wissel
Organisatie:  Knappe Durvers vzw 
  i.s.m. sportdienst Wuustwezel
Info:   zie algemene info sportkampen 
  sportdienst



van maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 juli,  
van 9 tot 16 uur

OMNISPORTKAMP
Voor wie:  kinderen van 6 tot 12 jaar
   (geboren na 01-01-2009 
  en voor 31-12-2015)
Waar:   sporthal Wuustwezel
Organisatie:  sportdienst
Info:   zie algemene info sportkampen 
  sportdienst

dinsdag 13 en 27, vrijdag 16 juli en dinsdag 10, 
17, 24 en 31 augustus, van 9 tot 16 uur

KLEUTERPONYDAGEN
Voor wie:  kleuters van 3 tot 6 jaar
Waar:   W-stables, Polderstraat 75
Organisatie:  W-stables
Kostprijs:  40 euro, eten, drinken 
  en tussendoortje inbegrepen
Info:   www.w-stables.be, info@w-stables.be, 
  0472 54 87 71

dinsdag 13, 27 juli en dinsdag 10, 17, 24  
en 31 augustus, van 9 tot 16 uur

PONYDAGEN
Voor wie:  kinderen van 6 – 14 jaar
Waar:   W-stables, Polderstraat 75
Organisatie:  W-stables
Kostprijs:  40 euro, eten, drinken 
  en tussendoortje inbegrepen
Info:   www.w-stables.be, info@w-stables.be, 
  0472 54 87 71

van zondag 18 t.e.m. vrijdag 23 juli

PONYKAMP MET 
OVERNACHTING
Voor wie:  kinderen van 6 t.e.m. 18 jaar 
  (wordt opgedeeld in 2 groepen)
Waar:   W-stables, Polderstraat 75
Organisatie:  W-stables
Kostprijs:  375 euro
Info:   www.w-stables.be, info@w-stables.be, 
  0472 54 87 71



van maandag 17 t.e.m. vrijdag 23 juli  
(niet op woensdag 21 juli)

KARTONNEN DOZEN WEEK
Kartonnen dozen zijn ideaal om de fantasie van een kind 
aan te wakkeren. Wordt jouw doos een levensgrote dino? 
Of misschien een huis voor jouw lievelingsknuffel? We 
laten de fantasie de vrije loop om je doos om te toveren.

Voor wie:  alle schoolgaande kinderen 
  van 2,5 tot 12 jaar
Waar:  FUNtastisch vakantieopvang, 
  Bosduinstraat 117 (G)
Organisatie:  FUNtastisch! vakantieopvang
Kostprijs: 148 euro per week of 45 euro per dag, 
  koek, fruit en drank inbegrepen. 
Info:   inschrijven via play@funtastisch.be 
  of www.funtastisch.be, 
  instagram: Funtastisch_wuustwezel

van maandag 19 t.e.m. vrijdag 23 juli,  
(NIET op woensdag 21 juli) van 9 tot 16 uur

OMNISPORTKAMP
Voor wie:  kinderen van 6 tot 12 jaar (geboren na 
  01-01-2009 en voor 31-12-2015)
Waar:   sporthal Wuustwezel
Organisatie:  sportdienst
Info:  zie algemene info sportkampen 
  sportdienst

van maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 juli

MUSICALSTAGE GOOD TIMES
Een fonkelnieuwe MusicalStage komt er aan voor 
iedereen van 7 tot 15 jaar! Zing uit volle borst, 
acteer als een ster en dans de pannen van het dak. 
Toffe musicalsongs, speciale kostuums, het grote podium 
en vooral een leerrijke en plezante MusicalStage staan 
je te wachten. Aan het einde van de stageweek is er een 
leuk toonmoment waar je familie jou op de planken kan 
bewonderen! 

Voor wie:  kinderen van 7 tot 15 jaar
Waar:   GC Kadans
Organisatie:  Planktom i.s.m. gemeente Wuustwezel
Kostprijs:  175 euro, korting mogelijk voor 
  meerdere kinderen van hetzelfde gezin,
  Vrijetijdspas of EDC
Info:   www.musicalstage.be 

van dinsdag 20 t.e.m. vrijdag 23 juli

TIENERWEEK SPEELPLEIN
Leefweek met zotte activiteiten en veel plezier.

Voor wie:  tieners geboren tussen 2006 en 2009
Waar:   Wijkhuis Sterbos, Molenheide 3, 
  vertrek met de fiets naar een geheime 
  locatie
Organisatie:  Speelplein Wuustwezel
Kostprijs:  30 euro
Info:   www.speelpleinwuustwezel.be,  
  speelpleinww@gmail.com of 
  Facebook: Speelplein Wuustwezel

van maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 juli

KOEIEN WEEK
Koeien Boerderij ‘Boerenijsje’ zal ons alles vertellen over 
de dag van een koe. Een rondleiding bij het Boerenijsje 
staat gepland in deze week.NWist jij dat je uit een 
melkkarton ook leuke dingen kan knutselen? Of zelfs een 
spel mee kan maken? Kom jij mee op ontdekking?

Voor wie:  alle schoolgaande kinderen 
  van 2,5 tot 12 jaar
Waar:   FUNtastisch vakantieopvang, 
  Bosduinstraat 117 (G)
Organisatie:  FUNtastisch! vakantieopvang
Kostprijs:  185 euro per week of 45 euro per dag, 
  koek, fruit en drank inbegrepen. 
Info:   inschrijven via play@funtastisch.be of 
  www.funtastisch.be, 
  instagram: Funtastisch_wuustwezel



van maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 juli,  
(NIET op woensdag 28 juli) van 9 tot 16 uur

KRIEBELSPORTKAMP
Voor wie:  kinderen van 4 en 5 jaar (geboren na 
  01-01-2015 en voor 31-08-2017)
Waar:  Sporthal Koch
Organisatie:  sportdienst
Info:   zie algemene info sportkampen 
  sportdienst

van maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 augustus

DANSKAMP KNAPPE DURVERS
Hou je van dansen? We organiseren een tof danskamp 
waar verschillende stijlen aan bod komen. Op de laatste 
dag mogen we hopelijk laten zien wat we geleerd hebben.
 
Voor wie:  lagere schoolkinderen, 
  geboortejaren 2009 – 2014
Waar:   GC Kadans
Organisatie: Knappe Durvers vzw
Kostprijs:  100 euro per week voor leden, 
  115 euro voor niet-leden
Info:   inschrijven via 
  sportkampenKD@gmail.com vanaf 
  5 juni, inschrijvingsformulier website

van maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 juli,  
van 9 tot 16 uur

CREA-SPORTKAMP
Voor wie:  kinderen van 6 tot 12 jaar (geboren na 
  01-01-2009 en voor 31-12-2015)
Waar:   Sporthal Wuustwezel
Organisatie: sportdienst
Info:   zie algemene info sportkampen  
  sportdienst

van maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 augustus

FESTIVAL WEEK
De zomervakantie staat bekend om zijn vele Festivals. 
Wij denken dan aan pennenzakkenrock en zelfs aan 
Tomorrowland. Onder leiding van Juf Kim gaan jullie 
een muzikale uitdaging aan. Feest, Geniet en vooral 
FUNtastisch!

Voor wie:  alle schoolgaande kinderen van 
  2,5 tot 12 jaar
Waar:  FUNtastisch vakantieopvang, 
  Bosduinstraat 117 (G)
Organisatie: FUNtastisch! vakantieopvang
Kostprijs:  185 euro per week of 45 euro per dag, 
  koek, fruit en drank inbegrepen. 
Info:   inschrijven via play@funtastisch.be of 
  www.funtastisch.be, 
  instagram: Funtastisch_wuustwezel

van maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 augustus,  
van 9 tot 12 uur en/of van 13 tot 16 uur

TENNISKAMP TC KATTEGAT
Tennisles en spelvaardigheden voor kinderen. 

Voor wie:  kinderen van 5 tot 13 jaar
Waar:   Sportpark Kattegat
Organisatie:  TC Kattegat
Kostprijs:  60 euro voor een halve dag,  
  120 euro voor een hele dag  
  (niet-leden +20 euro)
Info:   info@tckattegat.be, inschrijven via 
  https://tckattegat.be/inschrijven-
  jeugd.html 



van maandag 9 t.e.m. vrijdag 13 augustus en 
van maandag 16 t.e.m. vrijdag 20 augustus

NEDERLANDS TAALKAMP VOOR 
ANDERSTALIGE KINDEREN
Een plezant taalkamp voor anderstalige kinderen! 
De kinderen krijgen speelse lessen op hun eigen niveau 
en gaan aan de slag met verschillende opdrachtjes. 
Elke namiddag is er tijd voor sport, spel en/of knutselen. 

Voor wie:  anderstalige kinderen van 6 tot 12 jaar
Waar:   Gemeenteschool ’t Blokje
Organisatie: jeugddienst
Kostprijs:  25 euro per week. 
  Vrijetijdspas: 12,5 euro per week.
Info:   vrijetijd@wuustwezel.be of 03 690 46 79
Inschrijven:  https://wuustwezel.ticketgang.eu 

van maandag 9 t.e.m. vrijdag 13 augustus,  
van 9 tot 16 uur

OMNISPORTKAMP
Voor wie:  kinderen van 6 tot 12 jaar (geboren na 
  01-01-2009 en voor 31-12-2015)
Waar:   Sporthal Wuustwezel
Organisatie:  sportdienst
Info:   zie algemene info sportkampen 
  sportdienst

maandag 16 en dinsdag 17 augustus,  
van 9 tot 16 uur

KRIEBELSPORTTWEEDAAGSE
Voor wie:  kinderen van 4 en 5 jaar (geboren na 
  01-01-2015 en voor 31-08-2017)
Waar:   Sportschuur Loenhout
Organisatie:  sportdienst
Info:   zie algemene info sportkampen 
  sportdienst

van maandag 16 t.e.m. vrijdag 20 augustus  
van 9 tot 16 uur

BEWEGINGSWEEK CIRCUS – ON 
THE MOVE
Spel-, sport- en bewegingsactiviteiten

Voor wie:  kinderen van 2,5 tot 6 jaar
Waar:   Mater Dei Gooreind
Organisatie:  On The Move Bewegingsacademie vzw 
Kostprijs:  15 euro per dag, 70 euro per week voor 
  leden, 20 euro per dag, 90 euro per week 
  voor niet-leden
Info:   secretariaat@otmsport.be, inschrijven 
  enkel via www.otmsport.be 

van maandag 16 t.e.m. vrijdag 20 augustus, 
van 9 tot 16 uur

CREA-SPORTKAMP
Voor wie:  kinderen van 6 tot 12 jaar (geboren na 
  01-01-2009 en voor 31-12-2015)
Waar:   sporthal Wuustwezel
Organisatie: sportdienst
Info:   zie algemene info sportkampen 
  sportdienst

maandag 23 en dinsdag 24 augustus,  
van 9 tot 16 uur

KRIEBELSPORTTWEEDAAGSE
Voor wie:  kinderen van 4 en 5 jaar (geboren na 
  01-01-2015 en voor 31-08-2017)
Waar:   Sportschuur Loenhout
Organisatie:  sportdienst
Info:   algemene info sportkampen sportdienst

van maandag 16 t.e.m. vrijdag 20 augustus, 
van 9 tot 16 uur

SPORTKAMP 2THEPOINT
Een sportkamp waarin turnen, dans, spel en heel veel 
plezier centraal staat! 

Voor wie:  kinderen van 6 tot 12 jaar, 
  geboortejaren 2009 – 2014 
Waar:   Sporthal Koch (G)
Organisatie:  2thepoint
Kostprijs:  100 euro voor leden, 
  110 euro voor niet-leden
Info:   info@2thepoint.one, inschrijven via 
  https://forms.gle/kdvpgtabvRyFBK1v6



van maandag 23 t.e.m. woensdag 25 augustus, 
van 9 tot 16 uur

BUDO-ADVENTURES 3 DAAGSE
Sportkamp met budosporten: Goshin-Jutsu, Judo, Ju-Jitsu, 
Karate, Tai Jutsu. Om kennis te maken met verschillende 
gevechtssporten. 

Voor wie:  kinderen van 6 tot 12 jaar (geboren na 
  01-01-2009 en voor 31-12-2015)
Waar:   Sporthal Koch 
Organisatie:  Budoschool Kempen i.s.m. Vlaamse 
  Ju Jitsu Federatie en sportdienst 
  Wuustwezel
Info:   algemene info sportkampen sportdienst

van maandag 23 t.e.m. vrijdag 27 augustus, 
van 9 tot 16 uur

OMNISPORTKAMP
Voor wie:  kinderen van 6 tot 12 jaar (geboren na 
  01-01-2009 en voor 31-12-2015)
Waar:   sporthal Wuustwezel
Organisatie:  sportdienst
Info:   algemene info sportkampen sportdienst

dinsdag 24 augustus

SPRINGKASTELENDAG 
SPEELPLEIN
Springkastelenfestijn!

Voor wie:  kinderen en jongeren geboren tussen 
  2006 en 2017
Waar:   Wijkhuis Sterbos, Molenheide 3
Organisatie:  Speelplein Wuustwezel
Kostprijs:  10 euro 
Info:   www.speelpleinwuustwezel.be, 
  speelpleinww@gmail.com of 
  Facebook: Speelplein Wuustwezel

maandag 30 en dinsdag 31 augustus,  
van 9 tot 16 uur

OMNISPORTTWEEDAAGSE
Voor wie:  kinderen van 6 tot 12 jaar (geboren na 
  01-01-2009 en voor 31-12-2015)
Waar:   sporthal Koch
Organisatie:  sportdienst
Info:   algemene info sportkampen sportdienst

zaterdag 21 augustus

T-DAY
T-DAY GAAT DOOR!
Wuustwezelse tieners: houd zaterdag 21 augustus alvast 
vrij voor jullie festival! Workshops, attracties, muziek en 
rondhangen - en dat allemaal gratis voor inwoners van 
Wuustwezel.
 
Voor wie:  tieners van 12 tot 16 jaar
Waar:   sportpark de Dorens (L)
Organisatie:  Projectvereniging JoNK
Kostprijs:  gratis voor tieners van Wuustwezel
Info:   houd onze website en de facebookpagina 
  van Jeugddienst Wuustwezel 
  goed in de gaten!  

zondag 29 en maandag 30 augustus

KUNSTTENTOONSTELLING 
KRUISWEGKERMIS
Kruiswegkermis gaat niet voorbij zonder de jaarlijkse 
kunsttentoonstelling van kunstenaars in onze gemeente. 
Hou jij ook van kunst? Laat dan van je horen wat jouw 
favoriete kunstwerk is! De drie kunstenaars met de 
meeste stemmen krijgen een prijs van de gemeente en 
ook jij mag een stem uitbrengen.

Voor wie:  families
Waar:   GC Blommaert, Gemeentepark 22 (W)
Organisatie:  Cultuurraad Wuustwezel
Kostprijs:  gratis
Info:   cultuur@wuustwezel.be, 
  03 690 46 26 



van maandag 5 juli - donderdag 19 augustus, 
elke week van maandag t.e.m. donderdag

SPEELPLEINWERKING
De vrijwillige animatoren van de speelpleinwerking 
zorgen voor 7 onvergetelijke spelweken. In 2021 werken 
we weer met het principe van “bubbels”: in elke bubbel 
is er plaats voor 50 kinderen, 5 animatoren en 
1 hoofd-animator. We organiseren de bubbels op basis 
van leeftijd, wie in welke bubbel terecht komt wordt nog 
gecommuniceerd. 

Voor wie:  kinderen geboren tussen 2006 en 2017
Waar:   locaties van de verschillende bubbels 
  nog niet bekend
Kostprijs:  5 euro per dag, de voor- en naopvang 
  wordt afzonderlijk afgerekend
Info:   www.speelpleinwuustwezel.be, 
  speelpleinww@gmail.com, 
  Facebook: Speelplein Wuustwezel 

van donderdag 1 - vrijdag 16 juli en van maandag 
2 - dinsdag 31 augustus van 7 tot 18.30 uur

FERM BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG
Kinderen kunnen vrij kiezen waarmee ze willenspelen. 
Ferm kinderopvang zorgt voor een gevarieerd 
leeftijdsgeschikt aanbod aan materiaal en activiteiten. 

Voor wie:  kinderen van 2,5 tot 12 jaar
Waar:   Huis van het Kind, Gasthuisdreef 6a (W), 
  Theo Verellenlaan 88a (G),  
  Pastoriestraat 11 (L)
Organisatie:  Ferm Kinderopvang
Kostprijs:  4,93 euro (1/3°dag), 7,44 euro (1/2°dag) 
  14,83 euro (volledige dag). Verminderd 
  en sociaal tarief mogelijk!
Info:   adm.bko.wuustwezel@samenferm.be, 
  03 669 91 65. Reservaties starten 
  24 mei om 19 uur

ALGEMENE INFO

ALGEMENE INFO 
SPORTKAMPEN 
SPORTDIENST
• Kampen voor kleuters en lagere school 

kinderen, telkens van 9 tot 16 uur.
• 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:  
15 euro per dag, 12 euro per dag vanaf het 
2de kind van hetzelfde gezin voor eenzelfde 
kamp, vrijetijdspas: 7,5 euro per dag, 6 euro 
per dag vanaf het 2de kind van hetzelfde 
gezin voor eenzelfde kamp (week 12 tot 16 
juli – alle kleuren van de regenboog – i.s.m. 
On The Move academie – halve dagen, dus 
halve prijs)

• Inschrijven:  
https://wuustwezel.ticketgang.eu vanaf 
maandag 24 mei om 19 uur! (Eerste deelname 
aan het vrijetijdsaanbod van de gemeente? 
Maak dan alvast een account aan!)

• Meer info:  
03 690 46 79 of vrijetijd@wuustwezel.be



Ga naar buiten; beweeg, speel, sport en geniet en 
kleur per uur een bolletje in. Lukt het jou om in 1000 
buiten-uren een echte buitenspeelheld te worden?!

www.buitenspeeldag.be #buitenspeeldag

BUITENSPELEN, KINDEREN WETEN WAAROM!
Bestaat er iets leuker dan buitenspelen? Bijna niet, denken 
wij! Ravotten in het gras, krijten op straat of skaten op één 
van de skatepleinen; kan allemaal... Er is heel veel mogelijk 
in Wuustwezel, want er zijn meer dan 40 pleintjes ingericht 
om te spelen, sporten of skaten. Leef je je liever uit in de 
bossen? Kies dan één van onze 4 speelbossen. 

Ontdek op www.wuustwezel.be/spelen-en-skaten alle 
speelplekken in Wuustwezel! 

Check daar meteen ook hoe je een echte buitenspeelheld 
wordt. Ga jij de uitdaging aan om elke dag van het jaar 
buiten te spelen of te sporten? Gebruik dan zeker de 
buitenspeel-tracker en kleur per uur buitenspelen een 
bolletje in. Lukt het jou om alle 1000 bolletjes in te kleuren 
en een echte buitenspeelheld te worden?
 


