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Ruimte om te spelen



FILMVOORSTELLING 
‘STORM: LETTERS VAN VUUR’ (8+)
Zaterdag 4 april om 15 uur (duur: 1.45 uur)

Storm speelt zich af in Antwerpen in de 
late Middeleeuwen (1521), toen de vrijheid 
van meningsuiting sterk onder druk stond. 
Mensen waren voor het eerst in staat om hun 
ideeën massaal te verspreiden, vergelijkbaar 
met de opkomst van sociale media nu.
Storm (12) is de zoon en leerling van een 
drukker. Als zijn vader een verboden, maar 
zeer belangrijke brief van de ketterse Maarten 
Luther laat drukken, wordt hij betrapt 

en gearresteerd. Storm krijgt de originele 
drukletters in handen en wordt zo onverwacht 
het middelpunt van een klopjacht. Met de 
hulp van Marieke, een weesmeisje dat in de 
ondergrondse tunnels van de stad woont, 
moet Storm nu racen tegen de tijd om zijn 
vader te redden van de brandstapel.
 
Kortom, een spannend middeleeuws 
avontuur om niet te missen!

KRIEBELSPORTKAMP
Maandag 6 april t.e.m. vrijdag 10 april van 9 tot 16 uur  

(niet op woensdag)

Op een speelse manier werken de kleuters 
rond verschillende vaardigheden zoals 
bewegen, lopen, springen, glijden, klimmen, 
evenwicht,... Alsook allerlei spelen, 
sporten, parcours enzovoort. Dit alles 
wordt afgewisseld met leuke, creatieve en 
soms rustige uitdagingen zoals knutselen, 
groepsspelen, muziek,...

Op woensdag 8 april krijgen de kleutertjes 
even rust en wordt er geen kriebelsportdag 
georganiseerd. Voor- en/of naopvang wordt 
voorzien. ’s Morgens kan men hier terecht 
vanaf 7.30 uur, ’s avonds wordt de naopvang 
ten laatste afgesloten om 18 uur. Bij inschrijving 
dient men vooraf door te geven welke dagen 
men gebruik wenst te maken van de voor- en/
of naopvang!

PRAKTISCH:
Voor wie: kleuters van geboortejaren 
2014 en 2015
Waar: Sportschuur Loenhout, 
Kerkblokstraat 16 (L)
Organisatie: Sportdienst Wuustwezel
Kostprijs: 13 euro per dag, 10 euro per dag 
vanaf het 2de kind van hetzelfde gezin. 
Vrijetijdspas: 6,5 euro per dag, 5 euro per dag 
vanaf het 2de kind van hetzelfde gezin
Inschrijven: https://wuustwezel.ticketgang.eu 
Meer info? dienst vrije tijd (gemeentehuis 1e 
verdieping), 03 690 46 79 of 
vrijetijd@wuustwezel.be

PRAKTISCH:
Voor wie: kinderen vanaf 8 jaar 
Waar: GC Kadans, Achter d’Hoven 15 (W)
Organisatie: Cultuurdienst Wuustwezel
Kostprijs: 3 euro, vrijetijdspas: 1,5 euro
Inschrijven: tickets via TicketGang: 
https://be.ticketgang.eu/event.php?key=82320 
of scan deze QR-code 
Meer info? 03 690 46 26 of 
cultuur@wuustwezel.be 

KOOKWEEK
Maandag 6 april t.e.m. vrijdag 10 april 

Voor de 5de keer start onze kookweek weer. Deze kookweek wordt ingezongen met ‘de groentjes 
van Kapitein Winokio’. Ken jij de liedjes over prei, komkommer of knoflook al? 
Kapitein Winokio leert ons aan de hand van muziek de groenten kennen waar we dagelijks 
mee gaan koken.

PRAKTISCH:
Voor wie: alle schoolgaande 
kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar
Waar: Bosduinstraat 117 (G)
Organisatie: FUNtastisch!
Kostprijs: 48 euro per dag of 205 euro per week (incl. 
drank, vers fruit, 2-gangenmenu, kookmateriaal, 
keukenschorten en begeleiding). Fiscaal attest en tus-
senkomst ziekenfonds mogelijk.
Inschrijven: tot 2 weken voor aanvang via 
play@funtastisch.be (max. 12 plaatsen)
Meer info? play@funtastisch.be, www.funtastisch.be 
of FUNtastisch vakantieopvang op Instagram



SWAP: 
SKATE & FREESTYLE VOETBAL

Dinsdag 9 april van 14 tot 16.30 uur

Op en naast het skateplein van Gooreind 
volg je afwisselend een workshop skaten 
en een workshop freestyle voetbal. Je leert 
er de basistechnieken van beide sporten en 
verschillende trucjes.

Heb je zelf materiaal om te skaten? Dan mag je 
dit zeker meebrengen! De organisatie voorziet 
skatemateriaal voor wie dit niet heeft. Een 
helm is verplicht tijdens het skaten, er worden 
er ook enkele voorzien door de organisatie voor 
wie zelf geen helm heeft.

PRAKTISCH:
Voor wie: tieners tussen 
12 en 16 jaar (geboren tussen 
2004 en 2008)
Waar: Skateplein Koch, 
Eikendreef (G)
Organisatie: Jeugddienst en 
Sportdienst Wuustwezel
Kostprijs: 6 euro voor beide workshops, 
vrijetijdspas: 3 euro
Inschrijven: https://wuustwezel.tickets.eu
Meer info? dienst vrije tijd (gemeentehuis 1e 
verdieping), 03 690 46 79 of 
vrijetijd@wuustwezel.be 

OMNISPORTKAMP 
PAASVAKANTIE
Maandag 6 april t.e.m. vrijdag 10 april van 9 tot 16 uur 

Omnisportkamp? Ja, de ‘omnisport’ mag 
je hier heel letterlijk nemen… want je kan 
tijdens deze week voetballen, turnen, skaten, 
bowlen, vissen en nog veel meer! 

• Maandag 6 april: omnisport met  
keuze uit voetbal- of turnnamiddag

• Dinsdag 7 april: werp-, schiet- en 
slagsporten 

• Woensdag 8 april: omnisport met  
uitstap naar bowling 

• Donderdag 9 april: omnisport met 
workshop skaten en freestyle voetbal. 
Voor de jongsten worden er leuke 
motorische leeropdrachten voorzien.

• Vrijdag 10 april: omnisport met  
keuze uit spelinstuif of vissen  
(Ga je vissen? Neem dan je fiets mee.)

Voor- en/of naopvang wordt voorzien.                  
’s Morgens kan men hier terecht vanaf 7.30 uur, 
’s avonds wordt de naopvang ten laatste 
afgesloten om 18 uur. Bij inschrijving dient men 
vooraf door te geven welke dagen men gebruik 
wenst te maken van de voor- en/of naopvang!

PRAKTISCH:
Voor wie: kinderen van 6 tot 12 jaar
Waar: Sporthal Wuustwezel, Slijkstraat 5 (W)
Organisatie: Sportdienst Wuustwezel
Kostprijs: 13 euro per dag, 10 euro per dag 
vanaf het 2de kind van hetzelfde gezin. 
Vrijetijdspas: 6,5 euro per dag, 5 euro per dag 
vanaf het 2de kind van hetzelfde gezin
Inschrijven: https://wuustwezel.ticketgang.eu 
Meer info? dienst vrije tijd (gemeentehuis 1e 
verdieping), 03 690 46 79 of 
vrijetijd@wuustwezel.be

DANSKAMP
Dinsdag 7 april t.e.m. vrijdag 10 april van 9 tot 16.30 uur

Een danskamp met telkens verschillende 
uren dans, maar ook andere activiteiten 
komen aan bod.

PRAKTISCH:
Voor wie: kinderen en jongeren van het 3de 
leerjaar tot het 3de middelbaar
Waar: dinsdag tot donderdag in Sporthal 
Koch, Eikendreef (G); vrijdag in GC Kadans, 
Achter d’Hoven 15 (W) met een toonmoment 
voor de ouders
Organisatie: 2 The Point Gym And Dance
Kostprijs: 90 euro voor leden, 100 euro voor 
niet-leden

Inschrijven: 
https://forms.gle/UsF4qdwfkj3c3MKG7. 
De link is ook terug te vinden op 
www.2thepoint.one of op de Facebookpagina.
Meer info? www.2thepoint.one of 
info@2thepoint.one

OMNISPORTKAMP 
PAASVAKANTIE
Dinsdag 14 april t.e.m. vrijdag 17 april van 9 tot 16 uur

Tijdens het omnisportkamp in de tweede 
week van de paasvakantie mixen we er op 
los. Wat staat er op het programma? Alles 
behalve stilzitten! 

• Dinsdag 14 april: Avonturenmix 
• Woensdag 15 april: Omnizwemmix 

(vergeet je zwemgerief niet)
• Donderdag 16 april: OmniFIT & FUNmix 
• Vrijdag 17 april: Balsportenmix

Voor- en/of naopvang wordt voorzien. 
’s Morgens kan men hier terecht vanaf 
7.30 uur, ’s avonds wordt de naopvang ten 
laatste afgesloten om 18 uur. Bij inschrijving 
dient men vooraf door te geven welke dagen 
men gebruik wenst te maken van de voor- 
en/of naopvang!

PRAKTISCH:
Voor wie: kinderen van 6 tot 12 jaar
Waar: Sportschuur Loenhout, 
Kerkblokstraat 16 (L)
Organisatie: Sportdienst Wuustwezel
Kostprijs: 13 euro per dag, 10 euro per dag 
vanaf het 2de kind van hetzelfde gezin. 
Vrijetijdspas: 6,5 euro per dag, 5 euro per dag 
vanaf het 2de kind van hetzelfde gezin
Inschrijven: https://wuustwezel.ticketgang.eu 
Meer info? dienst vrije tijd (gemeentehuis 1e 
verdieping), 03 690 46 79 of 
vrijetijd@wuustwezel.be



ZAADBOMMEN 
MAKEN EN PLANTEN
Woensdag 15 april van 14 tot 16 uur

BUITENSPEELDAG
Woensdag 22 april vanaf 13 uur

Zaadbommen maken en de tuin van de bib veranderen in een bloemenparadijs!

Op 22 april is het weer zover… Zwarte televisieschermen en apps die niet werken, dus er zit 
maar één ding op: heel de middag buitenspelen!

WOENSDAG 22 APRIL
GEEF ONS GEEN HUISWERK OP

In de klas leert u ons alles over rekenen en Nederlands. Maar ook over de natuur, muziek en 
geschiedenis kan u heel tof vertellen. We knutselen veel en hebben ook iedere week lichamelijke 
opvoeding, maar toch vind ik het moeilijk om de ganse dag stil te zi� en en op te le� en.

Ik heb op tv gezien dat het woensdag 22 april opnieuw Buitenspeeldag is. Na school zijn er dan in 
mijn buurt heel wat leuke activiteiten met spelletjes en sporten. Alle coole televisiezenders zenden 
die namiddag helemaal niets uit.

Wilt u ons daarom die woensdag geen huiswerk geven, alstublieft? Zo kunnen we die namiddag 
allemaal naar buiten! Misschien kunnen we die voormiddag ook al eens naar buiten met onze klas 
als het mooi weer is?

Dag

Alvast bedankt,
Groetjes,

Wij komen samen met onze jeugdraders 
weer langs verschillende speelterreinen en 
jeugdverenigingen met een verrassing voor 
alle spelende kinderen. Dit jaar spelen we 
mee op de speelterreinen aan de lokalen van 
Chiromeisjes Loenhout en van Jeugdster, en 
ook Speelplein Wuustwezel komt meespelen 
aan de Poort naar het Platteland. Een hele 
middag pret verzekerd! 

Aan het Huis van het Kind (speelterrein Poort 
naar het Platteland) kunnen ouders, naast 
kennis maken met de speelpleinwerking, ook 
terecht voor heel wat informatie over het Huis 
van het Kind en de bijhorende partners.

• 13 uur: Chiromeisjes Loenhout – 
speelterrein chirolokalen Vonderweg (L)

• 14 uur: Huis van het Kind (met Speelplein 
Wuustwezel) – Poort naar het Platteland (W)

• 15 uur: Jeugdster – speelterrein lokalen 
Jeugdster Molenheide (S)

• 16 uur: Wielewaaldreef (G)

Ook heel de middag meespelen? Hiernaast 
vind je de officiële “Geen huiswerkbrief” om 
aan je juf of meester te geven!

PRAKTISCH:
Voor wie: alle kinderen!
Organisatie: Jeugddienst en Jeugdraad 
Wuustwezel ism enkele jeugdverenigingen
Kostprijs: gratis
Inschrijven: niet nodig, gewoon meespelen!
Meer info? 03 690 46 27,
jeugd@wuustwezel.be, Jeugddienst Wuustwezel 
op Facebook en jeugddienst.wuustwezel op 
Instagram

PRAKTISCH:
Voor wie: kinderen van 5 tot 8 jaar
Waar: Bibliotheek Wuustwezel, 
Dorpsstraat 36 (W)
Organisatie: Bibliotheek Wuustwezel

Kostprijs: gratis
Inschrijven: voor 11 april via 03 690 46 41 of 
aan de balie van de bib, max. 15 deelnemers
Meer info? https://wuustwezel.bibliotheek.be



Volg je ons al op social media?

De jeugddienst heeft een Facebookpagina 
en gaat op pad om live verslag uit te 
brengen en foto’s te nemen voor Instagram 
en Snapchat.

Jeugddienst Wuustwezel

jeugddienst.wuustwezel

jeugd.wezel

@GemWuustwezel


