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De zomervakantie is in aantocht. Twee maanden  tijd om te spelen, te ravotten, te sporten,…!
In de folder ‘Vakantie in Hoogstraten’ groeperen we alle initiatieven voor kinderen en jongeren 
tussen 2,5 en 15 jaar. Deze worden georganiseerd door of in samenwerking met het stadsbestuur 
Hoogstraten.

In 2016 staken we een aantal zaken in een nieuw kleedje en deze stellen we u graag nog eens kort 
voor:
• Grabbelpas werd Vlieg – Uit!
• Kampen werden extra in de spotlight gezet.
• Online inschrijven, betalen en beheer van je eigen account voor Vlieg-Uit, Speelplein en kampen 

via http://hoogstraten.ticketgang.eu.
• De grabbelpas is verdwenen en maakte plaats voor de Vlieg-Pas!
Van zodra u een gezinsaccount hebt aangemaakt bij Ticket Gang, ontvangt u per kind een persoon-
lijke Vlieg-Pas met een unieke barcode. Deze pas dient als toegangsbewijs bij de start van een 
speelpleindag.  De Vlieg-Pas is gratis en blijft geldig tot en met het jaar dat uw kind 15 jaar wordt. 
Bij verlies betaalt u 3 euro.

U bent ‘Vlieg’ misschien al eerder tegen gekomen in onze ‘Uit in Hoogstraten’, de Uit-databank of 
www.uitmetvlieg.be . Vlieg wijst families de weg naar straffe vrijetijdsactiviteiten voor kinderen!
Ook dit jaar zijn er enkele veranderingen gebeurd. 

Deze zomer kan jouw kind genieten van verschillende kampen. Zo hebben we verschillende thema-
kampen, sportkampen, watersport & adventure kampen, creakampen,… op het programma staan. 
Zowel voor kleuters, lagere schoolkinderen als tieners is er een aanbod. De inschrijvingen voor 
deze kampen hebben echter een vroegere start genomen maar ook nu kan men uw zoon/dochter 
nog inschrijven. Let op dat de inschrijvingen voor de kampen lopen maar tot 5 juni in tegenstelling 
tot het overige ‘Vakantie in Hoogstraten’ aanbod. Voor deze activiteiten lopen de inschrijvingen tot 
een week voor de start van de activiteit!

Vanaf deze zomer pakken we ook uit met een tienerwerking. Hierbij kunnen de iets oudere jonge-
ren (2007 – 2002 ) deelnemen aan leuke, uitdagende activiteiten. Tieners vanaf het vijfde leerjaar 
ontvangen hierover nog een aparte flyer.

Vakantie 
in Hoogstraten

info
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Vlieg-uit
Hoogstraten

stadsbestuur

Vlieg
  mee! 



Activiteiten 
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Kleuters

1. Uitstap MEK - kinderboerderij 4 juli       2012 – 2009  9 9.00u – 16.00u
2. Creayoga: Krachtdieren 5 juli       2013 – 2011  9 9.00u – 12.00u
3. Kleuteryoga: Waterkant 6 juli       2013 – 2011     10 9.00u – 12.00u 
4. Kleuteryoga: Feest 7 juli       2013 – 2011 10          9.00u – 12.00u
5. In the jungle   7 juli       2013 – 2011 10           13.30u – 16.00u
6. Beautysalon 12 juli       2013 – 2011 11 9.30u – 12.00u
7. Fluo superhelden 14 juli       2013 – 2001  11 9.30u – 12.00u 
8. Cupcakes versieren 18 juli       2013 – 2011 11 10.00u – 12.00u
9. Stoepkrijt fotoshoot  18 juli       2013 – 2011 12 13.30u – 16.00u
10. Kabouters en trollen 19 juli       2013 – 2011 12 9.30u – 12.00u
11. Peuterdans 25– 28 juli        2015 – 2013 12 10.00u – 10.45u
12. Kleuterdans 25 – 28 juli             2013 – 2011 13 10.45u – 11.30u
13. Klassiek ballet/moderne dans 25 – 28 juli        2011 – 2007 13 11.30u – 12.30u
14. Streetdance 25 – 28 juli        2011 – 2007 13 13.00u – 14.00u
15. Klassiek ballet en streetdance 25 – 28 juli        2011 – 2007 14 11.30u – 14.00u
16. Uitstap: Mega Speelstad 25 juli       2012 – 2011 14 12.00u – 17.00u
17. Piraten 26 juli       2013 – 2011 14 9.30u – 12.00u
18. Snoeptaarten maken 28 juli       2013 – 2011 15 9.30u – 12.00u
19. Uitstap: Kabouterberg 1 aug       2012 – 2009  15 9.00u – 16.00u
20. Gezonde smulvoormiddag 4 aug                2013 – 2011 15 9.30u – 12.00u
21. Boeken 8 aug       2013 – 2011  16 9.30u – 12.00u 
22. Op grootmoeders wijze 9 aug       2013 – 2011 16 9.30u – 12.00u 
23. Op grootmoeders wijze  9 aug       2013 – 2011 16 13.30u – 16.00u
24. Over een kleine mol die wil weten… 18 aug       2013 – 2011 17 9.30u – 12.00u
25. Cupcakes versieren  22 aug       2013 – 2011 17 10.00u – 12.00u
26. Creayoga: Vlinders 23 aug       2013 – 2011 17 9.00u – 12.00u
27. Dinoballonnen  23 aug       2013 – 2011  18 13.30u – 16.00u
28. Creayoga: Woestijn 24 aug       2013 – 2011 18 9.00u – 12.00u
29. Creayoga: De oceaan 25 aug       2013 – 2011 18 9.00u – 12.00u
30. Agent en boef 25 aug       2013 – 2011 19 13.30u – 16.00u
31. Alles met je knuffel 29 aug       2013 – 2011 19 9.30u – 12.00u
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Lagere school

1. Girls Only: Nagelfantasie 3 juli       2009 – 2005  20 9.00u – 12.00u
2. Zwemfestijn 3 juli       2010 – 2005  20 13.30u – 16.30u 
3. Uitstap MEK: kinderboerderij  4 juli       2012 – 2009  20 9.00u – 16.00u
4. Creayoga: Superkrachten 5 juli       2010 – 2009 21 113.00u – 16.00u
5. Vlieg er op uit: Wortel Kolonie 5 juli       2010 – 2005  21 13.30u – 16.30u
6. Uitstap: Walibi 6 juli       2010 – 2005  21 8.30u – 18.30u
7. Creayoga: Alice in Wonderland 6 juli       2008 – 2007  22 13.00u – 16.00u
8. Highland games 7 juli       2010 – 2005  22 9.00u – 12.00u
9. Creayoga: Feest 7 juli       2010 – 2009  22 13.00u – 16.00u
10. Knutselen met afval  10 juli       2010 – 2005  23 13.30u – 16.30u
11. Uitstap: Blijdorp 13 juli       2010 – 2005  23 8.20u – 17.00u
12. Handboogschieten  13 juli       2010 – 2008 23 13.00u – 15.00u
13. Handboogschieten 13 juli       2007 – 2005  24 15.00u – 17.00u
14. Checklist! 14 juli       2010 – 2005  24 13.30u – 16.30u 
15. Wakeboarden 17 juli       2007 – 2003 24 9.30u – 12.00u
16. Stoepkrijt fotoshoot 18 juli       2010 – 2005  25 9.00u – 12.00u
17. Cupcakes versieren 18 juli       2010 – 2005  25 14.00u – 16.00u
18. Vlieg er op uit: Treslong 19 juli       2010 – 2005 25 13.30u – 16.30u
19. Uitstap: Technopolis 20 juli       2010 – 2005 26 8.15u – 17.00u 
20. Trippel Kubb 24 juli       2010 – 2005 26 13.30 – 16.30u
21. Uitstap: Mega Speelstad 25 juli       2012 – 2007  26 12.00u – 17.00u
22. Klassiek ballet/ moderne dans 25 – 28 juli       2011 – 2007 27 11.30u – 12.30u
23. Streetdance 25 – 28 juli        2011 – 2007  27 13.00u – 14.00u
24. klassiek ballet en streetdance 25 – 28 juli        2011 – 2007 27  11.30u – 14.00u
25. Klassiek ballet/moderne dans 25 – 28 juli        2007 – 2004  28 14.00u – 15.00u
26. Streetdance 25 – 28 juli        2007 – 2004 28 15.00u – 16.00u
27. Klassiek ballet en Streetdance 25 – 28 juli            2007 – 2004 28 14.00u – 16.00u
28. Afrikamuseum & pretpark Tivoli  27 juli       2010 – 2005 29 8.30u – 17.30u
29. Real life, the bigger games 28 juli       2010 – 2005 29 13.30u – 16.30u
30. Hockeyinitiatie 31 juli       2010 – 2007 29 9.30u – 12.00u
31. Zwemfestijn 31 juli       2010 – 2005  30 13.30u – 16.30u

Activiteiten 



Lagere school

32. Vlieg er op uit: Meerle 2 aug       2010 – 2005 30 13.30u – 16.30u
33. Uitstap: het aarsbeienterras 3 aug       2010 – 2005  30 9.00u – 16.30u
34. Mexican coocking 4 aug       2010 – 2005  31  13.30u – 16.30u
35. Girls Only: Make Up 7 aug       2010 – 2005  31 9.00u – 12.00u
36. Boys Only: Spionnen in nood 7 aug       2010 – 2005  31 13.00u – 16.00
37. Frendje en Fraisellie 8 aug       2010 – 2005  32 13.30u – 16.00u 
38. Uitstap: Bobbejaanland 10 aug       2010 – 2005  32 9.00u – 18.00u
39. Zeg het met bloemen 11 aug       2010 – 2005 32 9.00u – 12.00u
40. Zeg het met bloemen 11 aug       2010 – 2005  33 13.00u – 16.00u 
41. Vlieg er op uit: zwembad 16 aug       2010 – 2005  33 13.30u – 16.30u
42. Handboogschieten 17 aug       2010 – 2008 33 13.00u – 15.00u
43. Handboogschieten 17 aug       2007 – 2005  34 15.00u – 17.00u
44. Adventure Kickx 17 aug       2010 – 2005  34 10.00u – 17.00u 
45. Katapults maken 18 aug       2010 – 2005 34 13.30u – 16.30u
46. Creatief met bh’s  22 aug        2010 – 2005 35 13.30u – 16.30u 
47. Creatief met lucht  23 aug                 2010 – 2005 35 9.30u – 12.00u 
48. Recht-door-tocht 23 aug                 2010 – 2005 35 13.30u – 16.30u 
49. Cupcakes versieren 22 aug       2010 – 2005 36 14.00u – 16.00u
50. Creayoga: Woestijn 23 aug       2010 – 2009 36 13.00u – 16.00u
51. Uitstap: Biesbosch + Speeldernis 24 aug       2010 – 2005  36 8.30u – 17.00u 
52. Creayoga: De Oceaan 24 aug       2008 – 2007  37 13.00u – 16.00u
53. Smokkelaars 25 aug       2010 – 2005  37 9.00u – 12.00u
54. Creayoga: Indianen 25 aug       2010 – 2009 37 13.00u – 16.00u
55. Boomwackers: percussie 28 aug       2007 – 2005 38 9.30u – 12.00u
56. Boomwackers: percussie 28 aug       2010 – 2008 38 13.30u – 16.00u
57. Back to school 30 aug       2010 – 2005 38   13.30u – 16.30u 
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1. Uitstap kinderboerderij MEK 

Wil je dieren van dichtbij zien, voelen en ruiken. Dan is deze uitstap zeker iets voor jou! Naast de dieren vind je er ook een 
kruidentuin en een heemtuin. Ook is er een doolhof, kabouterbos en speelweide aanwezig. 

Lunch is in de prijs inbegrepen!

 

datum Dinsdag 4 juli 2017

uur 9.00u – 16.00u

plaats Busparking VTI Spijker, Gelmelstraat, Hoogstraten

leeftijd 2012-2011-2010-2009

meebrengen Kids-ID, drankje,  lunch is inbegrepen

praktisch9 euro

max. 55
deelnemers 

inschrijven 
voor

26 juni

2. Creayoga: Krachtdieren

Zo fier als een pauw, zo slim als een uil of zo sterk als een leeuw! Deze, en nog veel meer dieren zijn vandaag ons voorbeeld 
om te knutselen, te bewegen en onszelf kracht te geven met een gezond tussendoortje.

Georganiseerd door MUSYO!

 

datum Woensdag 5 juli 2017

uur 9.00u – 12.00u

plaats Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat, Hoogstraten 

leeftijd 2013-2012-2011

meebrengen Soepele kledij

praktisch10 euro

max. 20
deelnemers 

inschrijven 
voor

26 juni

Kleuters 



praktisch

4. Creayoga: Feest

Vier jij graag feest? Kom naar het creayoga-festijn waar je 
naast dansen, zingen en tekenen, ook leert ademen. We 
maken een feestelijk en gezond tussendoortje en je mag 
je zelf geknutselde feestbenodigdheden mee naar huis 
nemen.
Georganiseerd door MUSYO!

datum Vrijdag 7 juli 2017
uur 9.00u – 12.00u
plaats Rabboenizaal,  Hoogstraten 
leeftijd 2013-2012-2011
meebrengen Soepele kledij

 € 10

max 20
deelnemers

inschrijven 
voor

26 juni

praktisch

datum Vrijdag 7 juli 2017
uur 13.30u – 16.00u 
plaats Speelbos De Mosten, Meer 
leeftijd  2013-2012-2011
meebrengen Laarzen, regenkledij

 € 3

max 25
deelnemers

inschrijven 
voor

26 juni

5. In de jungle

Je bent een klungel in de jungle als je niets van dieren kent. 
Je moet goed kijken waar je loopt of je trapt op een serpent. 
Elk geluid moet je herkennen en goed weten wat je doet. 
Want er zijn zo van die dieren die je liever niet ontmoet!

3. Creayoga: Waterkant

Duik je mee in de wondere waterwereld? Onder en boven water zijn veel mooie dieren, planten en bloemen te bewonderen. 
Kom spartelen als een vis, schilder een eendjesmandala achter het riet, een gezonde snack maken.

Georganiseerd door MUSYO

 

datum Donderdag 6 juli 2017

uur 9.00u – 12.00u

plaats Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat, Hoogstraten 

leeftijd  2013-2012-2011

meebrengen Soepele kledij

praktisch10 euro

max. 20
deelnemers 

inschrijven 
voor

26 juni
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datum Vrijdag 7 juli 2017
uur 13.30u – 16.00u 
plaats Speelbos De Mosten, Meer 
leeftijd  2013-2012-2011
meebrengen Laarzen, regenkledij

praktisch

7. Fluo superhelden

Ik kan vliegen, ik kan springen en nog duizend andere din-
gen. Spierbal hier, spierbal daar, mouw omhoog en trainen 
maar. Beresterk en razendsnel, één tel en ik ben er wel. 
Had ik het nog niet verteld? Ik ben een echte superheld.

datum Vrijdag 14 juli 2017
uur 9.30u – 12.00u
plaats Refter Wijsneus, Wortel 
leeftijd  2013-2012-2011
meebrengen /

 €  5

max 25
deelnemers

inschrijven 
voor

3 juli

praktisch

datum Dinsdag 18 juli 2017
uur 10.00u – 12.00u
plaats Hartenlust, Vrijheid 208, Ho.
leeftijd  2013-2012-2011
meebrengen /

 € 12,5

max 8
deelnemers

inschrijven 
voor

10 juli

8. Cupcakes versieren

Altijd je eigen cup cakes mooi willen leren versieren? Dit 
kan vandaag tijdens de workshop Cup cakes versieren.

Georganiseerd door Hartenlust.

6. Beautysalon

Ben jij onze beautyqueen of beautyking van de dag? Kom en laat je verwennen of verwen jezelf! 

 

datum Woensdag 12 juli 2017

uur 9.30u 12.00u

plaats IKO, Dr. Versmissenstraat 6 – Hoogstraten

leeftijd  2013-2012-2011

meebrengen /

praktisch5 euro

max. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

3 juli

11



praktisch

10. Kabouters en trollen

Weten jullie waar mijn kaboutermuts is? Helpen jullie mee 
zoeken? Hebben jullie mijn muts gevonden dan staat er 
jullie een leuk kabouterfeest te wachten!

datum Woensdag 19 juli 2017
uur 9.30u – 12.00u
plaats Ingang speelbos Wo. Kolonie 
leeftijd  2013-2012-2011
meebrengen Regenkledij en laarzen

 € 3

max25
deelnemers

inschrijven 
voor

10 juli

praktisch

datum Di. 25 t.e.m. vr 28 juli 
uur 10.00u – 10.45u
plaats Turnzaal GBS Hoogstraten,
leeftijd 2015-2014-2013
meebrengen Turnpantoffels, drankje

 €30

max 20
deelnemers

inschrijven 
voor

17 juli

11. Peuterdans 

Vier dagen na elkaar kan je elke dag komen dansen. 
We bewegen samen op de muziek.

In samenwerking met ’t Spagaatje.

9.  Stoepkrijtfotoshoot

Altijd al eens willen springen op wolken, vliegen met ballonnen, zwemmen tussen de gevaarlijkste vissen? Teken met 
stoepkrijt je grootste fantasie, neem er zelf een plaats tussen, even stilliggen… Klik! Klak! Flash! 
Hoe maak jij je eigen stoepkrijtfotoshoot? 

 

datum Dinsdag 18 juli 2017

uur 13.30u – 16.00u

plaats GBS Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan, Hoogstraten

leeftijd  2013-2012-2011

meebrengen /

praktisch3 euro

max. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

10 juli
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datum Woensdag 19 juli 2017
uur 9.30u – 12.00u
plaats Ingang speelbos Wo. Kolonie 
leeftijd  2013-2012-2011
meebrengen Regenkledij en laarzen

datum Di. 25 t.e.m. vr 28 juli 
uur 10.00u – 10.45u
plaats Turnzaal GBS Hoogstraten,
leeftijd 2015-2014-2013
meebrengen Turnpantoffels, drankje

praktisch

13.Klassiek ballet/ moderne dans

Een prachtige dansvorm waarbij de combinatie van tech-
niek en dansgevoel samensmelten.

In samenwerking met ’t Spagaatje

datum Di 25 juli t.e.m. vi 28 juli
uur 11.30u – 12.30u
plaats Turnzaal GBS Hoogstraten
leeftijd 2011-2010-2009-2008-2007
meebrengen Turnpantoffels, drankje

 € 35

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

17 juli

praktisch
datum Di25 juli t.em. vr 28 juli 
uur 13.00u – 14.00u
plaats Turnzaal GBS Hoogstraten
leeftijd 2011-2010-2009-2008-2007
meebrengen Turnpantoffels, drankje 

 €35

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

17 juli

14. Streetdance

Streetdance is een verzamelnaam van dansvormen ont-
wikkeld op straat. Bij streetdance zijn veel bewegingen 
ontleend aan bewegingen uit videoclips, waardoor de stijl 
continu verandert. 

In samenwerking met ’t Spagaatje.

12. Kleuterdans 

Vier dagen na elkaar kan je elke dag komen dansen. We bewegen samen op de muziek.

In samenwerking met ’t Spagaatje.

 

datum Dinsdag 25 juli t.e.m. vrijdag 28 juli 2017

uur 10.45u – 11.30u

plaats Turnzaal GBS Hoogstraten

leeftijd 2013-2012-2011

meebrengen Turnpantoffels, drankje

praktisch30 euro

max. 20
deelnemers 

inschrijven 
voor

17 kuli

13



praktisch

16.Uitstap: Mega Speelstad

Spelen in de speeltuin. Op de schommel, op de wip. Van 
de glijbaan glijden. Op een paardje rijden? Nog een duikje 
nemen in het grote ballenbad. Spelen in de speeltuin, oh 
wat leuk is dat!

Drankje is in de prijs inbegrepen!

datum Dinsdag 25 juli 2017
uur 12.00u – 17.00u
plaats Busparking VTI Spijker,  Ho
leeftijd 2012 t.e.m. 2007
meebrengen Turnpantoffels en speelkledij

 €10

max55
deelnemers

inschrijven 
voor

17 juli

praktisch
datum Woensdag 26 juli 2017
uur 9.30u – 12.00u
plaats Turnzaal Meerpaal - Meer
leeftijd 2013-2012-2011
meebrengen Kinderen komen als piraat

 € 3

max 25
deelnemers

inschrijven 
voor

17 juli

17. Piraten

Wij zijn piraten van de zee. En al wie zin heeft vaart maar 
mee. Wij zijn piraten, piraten, piraten van de zee!

15. Combinatie klassiek ballet, moderne dans en streetdance

Zin om verschillende dansstijlen te leren? Maak een combo van klassiek ballet, moderne dans en streetdance. Geniet van 2 
uur danslesper dag, vier dagen na elkaar!

In samenwerking met ’t Spagaatje.

 

datum Di 25 juli t.e.m. vr 28 juli 2017

uur 11.30u – 14.00

plaats Turnzaal GBS Hoogstraten

leeftijd 2011-2010-2009-2008-2007

meebrengen Turnpantoffels, drankje, boterhammen

praktisch55 euro

max. 30
deelnemers 

inschrijven 
voor

17 juli  
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datum Woensdag 26 juli 2017
uur 9.30u – 12.00u
plaats Turnzaal Meerpaal - Meer
leeftijd 2013-2012-2011
meebrengen Kinderen komen als piraat

praktisch

19. Uitstap: Kabouterberg

Misschien kom je vandaag wel een echte kabouter tegen in 
het enige echte kabouterbos van Kasterlee. In de namiddag 
kunnen we lekker ravotten in het tofste speelhuis en in de 
buitenspeeltuin!

datum Dinsdag 1 augustus 2017
uur 9.00u – 16.00u
plaats Busparking VTI Spijker, Ho.
leeftijd 2012-2011-2010-2009
meebrengen Picknick, regenkledij, laarzen,

 € 11

max 55
deelnemers

inschrijven 
voor

24 juli

praktisch

datum Vrijdag 4 augustus 2017
uur 9.30u – 12.00u
plaats Refter Wijsneus, Wo.
leeftijd 2013-2012-2011
meebrengen /

 € 5

max 25
deelnemers

inschrijven 
voor

24 juli

20.Gezonde smulvoormiddag

Eet veel groenten, eet veel fruit. En je wordt een flinke 
spruit! Koken, koken, ben je klaar? Hop, hop, hop en smul-
len maar!

18. Snoeptaarten maken

Wil je je eigen snoeptaart maken, maar weet je niet hoe en waar te beginnen? Wij geven je een aantal leuke tips. Je zal 
meteen merken dat een snoeptaart zeer eenvoudig te maken is en met een beetje creativiteit heb je in een mum van een 
tijd een snoeptaart met je favoriete snoepjes!

 

datum Vrijdag 28 juli

uur 9.30u – 12.00u

plaats Refter Wijsneus, Wortel

leeftijd 2013-2012-2011

meebrengen /

praktisch5euro

max. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

17 juli

15
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praktisch

22. Op grootmoeders wijze

Koekjes, cakejes, taartjes,… Die van de bomma zijn het 
lekkerst! 
Laten we het recept op grootmoederswijze nog eens boven-
halen en ons mama verwennen voor moederdag! 

datum Woensdag 9 augustus 2017
uur 9.30u – 12.00u
plaats Refter Wijsneus, Wortel 
leeftijd 2013-2012-2011
meebrengen Keukenschort 

 € 5

max 25
deelnemers

inschrijven 
voor

3 augustus

praktisch

datum Woensdag 9 augustus 2017
uur 13.30u - 16.00u
plaats Refter Wijsneus, Wortel 
leeftijd 2013-2012-2011
meebrengen Keukenschort 

 € 5

max 25
deelnemers

inschrijven 
voor

3 augustus
11 augustus

23. Op grootmoeders wijze

Koekjes, cakejes, taartjes,… Die van de bomma zijn het 
lekkerst! 
Laten we het recept op grootmoederswijze nog eens boven-
halen en ons mama verwennen voor moederdag! 

21. Boeken

Niets zo leuk als een voorleesboek. Maar wat als de animatoren het boek spelen? Ben jij ook zo benieuwd hoe ze het er 
vanaf brengen? 

 

datum Dinsdag 8 augustus 2017

uur 9.30u – 12.00u

plaats Speelbos Wortel Kolonie – Kruispunt Poeleinde en Beukendreef

leeftijd 2013-2012-2011

meebrengen /

praktisch3 euro

max.  25
deelnemers 

inschrijven 
voor

31 juli
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datum Woensdag 9 augustus 2017
uur 13.30u - 16.00u
plaats Refter Wijsneus, Wortel 
leeftijd 2013-2012-2011
meebrengen Keukenschort 

praktisch

25. Cupcakes versieren

Altijd je eigen cup cakes mooi willen leren versieren? Dit 
kan vandaag tijdens de workshop Cup cakes versieren.

Georganiseerd door Hartenlust.

datum Dinsdag 22 augustus 2017
uur 10.00u – 12.00u
plaats Hartenlust, Vrijheid 208 Ho.
leeftijd 2013-2012-2011

 € 12,5

max 8
deelnemers

inschrijven 
voor

14 augustus

praktisch

datum Woensdag 23 augustus 2017
uur 9.00u – 12.00u
plaats ASO Spijker, Rabboenizaal
leeftijd 2013-2012-2011
meebrengen /

 € 10

max 20
deelnemers

inschrijven 
voor

14 augustus

26. Creayoga: Vlinders

Je ziet wel vaker een vlindertje, maar heb je dit mooie 
insect al eens goed bekeken? Fladderende vlindervleugels, 
een rups die ontpopt tot vlinder,… kleur, dans en maak je 
eigen vlindertussendoortje op de creayoga.

Georganiseerd door MUSYO!

24. Over een kleine mol die wil weten wie…

Kennen jullie het verhaal van de kleine mol die op een dag zijn kop boven de grond steekt? Er ligt iets rond, bruin en het 
ziet er een beetje uit als een worst op zijn kop. Wat is dat?! Help jij de mol mee zoeken naar het mysterie? 

 

datum Vrijdag 18 augustus 2017

uur 9.30u – 12.00u

plaats Turnzaal GBS, Ho.

leeftijd 2013-2012-2011

meebrengen /

praktisch3 euro

max. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

11 augustus
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praktisch

28. Creayoga: Woestijn

Kom een wereld van uitgestrekte vlaktes en zandduinen 
ontdekken. Bij deze zeer hoge temperaturen leren we juist 
ademen en ons tegen de brandende zon te beschermen 
door bewegingsoefeningen. De verschillende bruine en 
rode kleuren van het zand nodigen ons uit om prachtige 
zandschilderijen te maken. En bij de oase mogen jullie een 
dorstlessend en gezond tussendoortje maken.

datum Donderdag 24 augustus 2017
uur 9.00u – 12.00u
plaats ASO Spijker, Rabboenizaal, 
leeftijd 2013-2012-2011
meebrengen /

 € 10

max 20
deelnemers

inschrijven 
voor

14 augustus

praktisch

datum Vrijdag 25 augustus
uur 9.00u – 12.00u
plaats ASO Spijker, Rabboenizaal
leeftijd 2013-2012-2011
meebrengen /

 € 10

max 20
deelnemers

inschrijven 
voor

14 augustus

29. Creayoga: De oceaan

Heel diep in de oceaan zijn mysterieuze dieren te vinden. 
En dichter bij het wateroppervlak hoor je misschien wel 
het mooie geluid van een dolfijn. Door middel van yoga, 
zelf musiceren en het luisteren naar- of het maken van 
een eigen klankverhaal leer je alles over de geluiden van 
de oceaan. En kom bovendien helemaal tot rust door de 
klikgeluiden van een walvis.

27. Dinoballonnen 

We knutselen vandaag alle dino’s die we kennen. 
Ballonnen, karton, lijm en stiften. Meer hebben we niet nodig om onze dino’s te maken. 

 

datum Woensdag 23 augustus 2017

uur 13.30u – 16.00u

plaats LDC, Jaak Aertslaan4, Hoogstraten

leeftijd 2013-2012-2011

meebrengen /

praktisch3 euro

max. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

14 augustus

18
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30. Agent en boef

De boef is voor de zoveelste keer ontsnapt! De agent is ten einde raad… De boef is zo snel, sterk en sluw. Kom jij de agent 
helpen om de boef te vangen?  

 

datum Vrijdag 25 augustus 2017

uur 13.30u – 16.00u

plaats Speelbos Wortel Kolonie – Kruispunt Poeleinde en Beukendreef

leeftijd 2013-2012-2011

meebrengen Kom verkleed als agent of boef 

praktisch3 euro

max. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

14 augustus

31. Alles met je knuffel

Een kusje hier, een kusje daar, 
Lieve knuffel, je bent mijn beste vriend…
Echt waar! 

Helaas mag je knuffel niet mee naar school, laten we nog voor 1 dag alles met je knuffel doen. Spelen, dansen, knuffelen, … 

 

datum Dinsdag 29 augustus 2017

uur 9.30u -12.00u

plaats Turnzaal De Klimtoren, Gemeenteplein, Meerle 

leeftijd 2013-2012-2011

meebrengen Je knuffel 

praktisch3 euro

max. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

21 augustus

datum Vrijdag 25 augustus
uur 9.00u – 12.00u
plaats ASO Spijker, Rabboenizaal
leeftijd 2013-2012-2011
meebrengen /



1. Girls Only: Nagelfantasie

Altijd al willen leren hoe je je nagels mooi kan lakken en versieren? Kom deze voormiddag naar onze workshop nagelfanta-
sie waarbij een echte schoonheidsspecialiste jullie de kneepjes van het vak leert!

In samenwerking met Lindsy Schoofs ( schoonheidsinstituut Lindsy )

datum Maandag 3 juli 2017

uur 9.00u – 12.00u

plaats IKO, Dr.Versmissenstraat 6 - Hoogstraten

leeftijd 2009-2008-2007-2006-2005 

meebrengen /

praktisch15 euro

max. 12
deelnemers 

inschrijven 
voor

26 juni

praktisch

2. Zwemfestijn

Kom we gaan zwemmen in het water in het nat. Kom we 
gaan zwemmen in het ploeterwaterbad! Spring in je zwem-
broek, gooi je kleren aan de kant want in je zwembroek is’t 
plezant! Kom we gaan zwemmen in het water in het nat. 
Kom we gaan zwemmen in het ploeterwaterbad!
Opgelet: deelnemers moeten kunnen zwemmen! 

datum Maandag 3 juli 2017
uur 13.30u – 16.30u
plaats Zwembad Sportoase 
leeftijd 2010 t.e.m.-2005
meebrengen Aansluitende zwemkledij

 €  3

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

26 juni

praktisch

datum Dinsdag 4 juli 2017
uur 9.00u – 16.00u
plaats Busparking VTI Spijker
leeftijd 2012-2011-2010-2009
meebrengen Kids-ID, drankje

 € 9

max 55
deelnemers

inschrijven 
voor

26 juni

3. Uitstap kinderboerderij MEK 

Wil je dieren van dichtbij zien, voelen en ruiken. Dan is 
deze uitstap zeker iets voor jou! Naast de dieren vind je er 
ook een kruidentuin en een heemtuin. Ook is er een dool-
hof, kabouterbos en speelweide aanwezig. 
Lunch is in de prijs inbegrepen!

20

Lagere school 



datum Dinsdag 4 juli 2017
uur 9.00u – 16.00u
plaats Busparking VTI Spijker
leeftijd 2012-2011-2010-2009
meebrengen Kids-ID, drankje

4. Creayoga: Superkrachten

Heb jij je eigen superkracht al ontdekt? Dit is je kant! Naast dansen, zingen en tekenen leren we ook ademen en maken we 
een gezond tussendoortje met superkrachtige ingrediënten.
Georganiseerd door MUSYO!

 

datum Woensdag 5 juli 2017

uur 13.00u – 16.00u

plaats Rabboenizaal, Ho.

leeftijd 2010-2009

meebrengen Soepele kledij

praktisch10 euro

max. 20
deelnemers 

inschrijven 
voor

26 juni

praktisch

5. Vlieg er op uit  Wortel kolonie

Onze animatoren vliegen er op uit en landen deze week in 
het Speelbos van Wortel Kolonie! Kom mee fikfakken en 
ravotten want WE LOVE BUITENSPELEN!
Bij heel slecht weer gaat de activiteit door in turnzaal Wijs-
neus in Wortel. De animatoren zullen je op de 2 locaties 
opwachten!

datum Woensdag 5 juli 2017
uur 13.30u – 16.30u
plaats Speelbos Wortel Kolonie 
leeftijd 2010-2009-2008-2007-2006-2005
meebrengen /

 gratis

geen max 
deelnemers

inschrijven 
voor

26 juni

praktisch

datum Donderdag 6 juli 2017
uur 8.15u – 18.30u
plaats Busparking VTI Spijker, 
leeftijd 2010 t.e.m. -2005
meebrengen Kids-ID, picknick, regenkledij

 € 20

max 55
deelnemers

inschrijven 
voor

26 juni

6. Walibi

Walibi is een pretpark vol sensationele attracties! De Cala-
mity Mine, de Radja River, de duizelingwekkende Weerwolf 
en nog zoveel andere leuke attracties zijn er in de park te 
beleven! 
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7. Creayoga: Alice in Wonderland

Kom jij de wondere wereld van Alice ontdekken? Naast dansen, zingen en tekenen leren wij ook ademen en maken we een 
gezond tussendoortje zoals groeithee en cakes om jezelf kleiner te maken.
Georganiseerd door MUSYO!

 

datum Donderdag 6 juli 2017

uur 13.00u – 16.00u

plaats Rabboenizaal, Hoogstraten

leeftijd 2008-2007

meebrengen Soepele kledij

praktisch10 euro

max. 20
deelnemers 

inschrijven 
voor

26  maart

praktisch

8. Highland games

De Highland games zijn eeuwen ouden spelen van Schot-
land. Verschillende stammen namen het tegen elkaar op 
om te kijken wie de beste was. 
Ga jij de uitdaging aan tegen de schotten? Bereid je voor op 
zwaarste proeven. Touwtrekken, boomstammen werpen, 
jutte zakken werpen, maar ook freestylen op Schotse 
muziek. 

datum Vrijdag 7 juli 2017
uur 9.00u – 12.00u
plaats Inkom De Mosten,  Meer
leeftijd 2010 t.e.m.2005
meebrengen Soepele kledij

 € 3

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

3 juli

praktisch

datum Vrijdag 7 juli 2017
uur 13.00u – 16.00u
plaats Rabboenizaal, Hoogstraten
leeftijd 2010-2009
meebrengen Soepele kledij

 € 10

max 20
deelnemers

inschrijven 
voor

26 juni

9. Creayoga: Feest

Vier jij graag feest? Kom naar het creayoga-festijn waar ja 
naast danse, zingen en tekenen, ook leert ademen. We ma-
ken een feestelijk en gezond tussendoortje en je mag je zelf 
geknutselde feestbenodigdheden mee naar huis nemen.
Georganiseerd door MUSYO!
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datum Vrijdag 7 juli 2017
uur 13.00u – 16.00u
plaats Rabboenizaal, Hoogstraten
leeftijd 2010-2009
meebrengen Soepele kledij

10. Knutselen met afval

Een robot uit conservenblikken, een vaas van plastic flessen, een portemonnee uit een drankkarton,… 
Vandaag knutselen we met afval!

 

datum Maandag 10 juli 2017

uur 13.30u – 16.30u

plaats LDC, Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten

leeftijd 2010-2009-2008-2007-2006-2005

meebrengen Lege drankkartons, lege flessen, conserveblikken,

praktisch3 euro

max. 30
deelnemers 

inschrijven 
voor

3 juli

praktisch

11. Dierentuin: Blijdorp 

Pak je rugzak mee! We trekken er op uit. We bezoeken van-
daag verschillende dieren waaronder de babyneushoorn 
die op 14 februari is geboren.  Een dag vol dier- fijne-speel-
momenten.

datum Donderdag 13 juli 2017
uur 8.30u – 17.00u
plaats Busparking, VTI Spijker, 
leeftijd 2010 t.e.m.-2005
meebrengen Kids-ID, picknick, 

 € 16

max 55
deelnemers

inschrijven 
voor

3 juli

praktisch

datum Donderdag 13 juli 2017
uur 13.00u – 15.00u
plaats Café in Holland, Castelré
leeftijd 2010-2009-2008
meebrengen /

 €  7

max 20
deelnemers

inschrijven 
voor

3 juli

12. Handboogschieten 2010 – 2008 

Kan jij in de roos schieten? Ervaren instructeurs leren je 
de kneepjes van het vak. Kom het ook eens proberen als je 
durft! 
Georganiseerd door Vrede en Eendracht.

Drankje is in de prijs inbegrepen.
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13.Handboogschieten 2007 – 2005 

Kan jij in de roos schieten? Ervaren instructeurs leren je de kneepjes van het vak. Kom het ook eens proberen als je durft! 
Georganiseerd door Vrede en Eendracht.

Drankje is in de prijs inbegrepen.

datum Donderdag 13 juli 2017

uur 15.00u – 17.00u

plaats Café in Holland, 23, Castelré

leeftijd 2007-2006-2005

meebrengen /

praktisch7 euro

max. 20
deelnemers 

inschrijven 
voor

3 juli

praktisch

14. Checklist 

Jullie animatoren hebben een lijst opgesteld met allemaal 
dingen die je vandaag gedaan moet hebben. Dit kan gaan 
van het houden van een kussengevecht tot een goede daad 
doen voor iemand. Wil je weten wat de animatoren voor jul-
lie in petto hebben kom dit vandaag zeker CHECKEN!

ten. 

datum Vrijdag 14 juli 2017
uur 13.30u – 16.30u
plaats Refter Wijsneus, Wortel
leeftijd 2010 t.e.m.2005
meebrengen /

 € 3

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

3 juni

praktisch

datum Maandag 17 juli
uur 9.30u – 12.00u
plaats Goodlife, De Mosten, , Meer
leeftijd 2005-2004-2003-2002
meebrengen Zwemgerief

 € 19

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

10 juli

15. Wakeboarden  en waterskiën 

Durf jij deze uitdaging aan? Maak kennis met wakeboarden 
of waterskiën en scheer met een snelheid van 30 km per 
uur over het water langs de 650m lange kabelbaan van 
Goodlife Cablepark in De Mosten.
Opgelet! Deelnemers moeten kunnen zwemmen ( 50m )
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datum Maandag 17 juli
uur 9.30u – 12.00u
plaats Goodlife, De Mosten, , Meer
leeftijd 2005-2004-2003-2002
meebrengen Zwemgerief

16. Stoepkrijtfotoshoot

Altijd al eens willen springen op wolken, vliegen met ballonnen, zwemmen tussen de gevaarlijk gevaarlijkste vissen? 

Teken met stoepkrijt je grootste fantasie, ga er bij liggen, klik klak flash!

 

datum Dinsdag 18 juli 2017

uur 09.30u – 12.00u

plaats GBS Hoogstraten, Hoogstraten

leeftijd 2010-2009-2008-2007-2006-2005

meebrengen /

praktisch3 euro

max. 30
deelnemers 

inschrijven 
voor

10 juli

praktisch

17. Cupcakes versieren

Altijd je eigen cupcakes mooi willen leren versieren? Dit 
kan vandaag tijdens de workshop Cupcakes versieren.

Georganiseerd door Hartenlust.

datum Dinsdag 18 juli 2017
uur 14.00u – 16.00u
plaats Hartenlust, Vrijheid 208, Hoogstraten 
leeftijd 2010 t.e.m. 2005
meebrengen /

 € 12,5

max 10
deelnemers

inschrijven 
voor

10 juni

praktisch

datum Woensdag 19 juli 2017
uur 13.30u – 16.30u
plaats Speelplein Treslong, Mi.
leeftijd 2010 t.e.m.2005
meebrengen /

gratis

 geenmax 
deelnemers

inschrijven 
voor

10 juli

18. Vlieg er op uit: Treslong Mi.

Onze animatoren vliegen er op uit en landen deze week op 
het speelplein in de Treslong! Kom mee fikfakken en ravot-
ten in de buurt. We love BUITENSPELEN!
Bij heel slecht weer gaat de activiteit door in de turnzaal 
van Scharrel in Minderhout. De animatoren zullen je op de 
twee locaties opwachten.
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19. Uitstap: Technopolis

Kom naar Technopolis en neem deel aan verbazingwekkende experimenteren, te gekke proefjes en demonstraties waar je 
mond van openvalt. Met meer dan 350 opstellingen, talloze workshops, wetenschapsshows en –demo’s, valt er bijzonder 
veel te beleven. 

 

datum Donderdag 20 juli 2017

uur 8.15u – 17.00u

plaats Busparking VTI Spijker, Gelmelstraat, Hoogstraten

leeftijd  2010-2009-2008-2007-2006-2005

meebrengen picknick

praktisch11 euro

max. 55
deelnemers 

inschrijven 
voor

10 juli

praktisch

20. Triple Viking Kubb

We kennen allemaal het Kubb spel. Werpen met de stokken 
om de ridders om ver te gooien en uiteindelijk de koning. 
Maar wat als we nu met 3 ploegen proberen de koning om 
ver te gooien? En wat als er nog extra opdrachten bij komen 
zodat je voordelen of beperkingen kan verdienen. 
Een uitdagend spel, vol verrassingen en gekken wendin-
gen! 

datum Maandag 24 juli 2017
uur 13.30u – 16.30u
plaats GBS Hoogstraten, 
leeftijd  2010 t.e.m.2005
meebrengen /

 € 3

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

17 juli

praktisch

datum Dinsdag 25 juli 2017
uur 

plaats Busparking VTI Spijker, Ho
leeftijd  2012-2011-2010-2009
meebrengen Turnpantoffels en speelkledij

 € 10

max 55
deelnemers

inschrijven 
voor

17 juli

21. Uitstap: Mega Speelstad

Spelen in de speeltuin, op de schommel, op de wip. Van 
de glijbaan glijden. Op een paardje rijden. Nog een duikje 
nemen in het grote ballenbad. Spelen in de speeltuin, oh 
wat leuk is dat!

Drankje is in de prijs inbegrepen!
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datum Dinsdag 25 juli 2017
uur 

plaats Busparking VTI Spijker, Ho
leeftijd  2012-2011-2010-2009
meebrengen Turnpantoffels en speelkledij

22. Klassiek ballet/ moderne dans (2211-2007)

Een prachtige dansvorm waarbij de combinatie van techniek en dansgevoel samensmelten.

In samenwerking met ’t Spagaatje

 

datum Dinsdag 25 juli t.e.m. vrijdag 28 juli 2017

uur 11.30u – 12.30u

plaats Turnzaal GBS Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan, Hoogstraten

leeftijd 2011-2010-2009-2008-2007

meebrengen Turnpantoffels, drankje

praktisch35 euro

max. 30
deelnemers 

inschrijven 
voor

17 juli

praktisch

23. Streetdance (2011-2007)

Streetdance is een verzamelnaam van dansvormen ont-
wikkeld op straat. Bij streetdance zijn veel bewegingen 
ontleend aan bewegingen uit videoclips, waardoor de stijl 
continu verandert. 

In samenwerking met ’t Spagaatje.

datum Di 25 juli – vr 28 juli 2017
uur 13.00u – 14.00u
plaats Turnzaal GBS Hoogstraten
leeftijd 2011-2010-2009-2008-2007
meebrengen Turnpantoffels, drankje

 € 35

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

17 juli

praktisch
datum Di 25 juli – vr 28 juli 2017
uur 11.30u – 14.00
plaats Turnzaal GBS Hoogstraten
leeftijd 2011-2010-2009-2008-2007
meebrengen Turnpantoffels, drankje, 

 € 55

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

17 juli

24.Combinatie klassiek ballet, 
moderne dans en streetdance
 
Zin om verschillende dansstijlen te leren? Maak een combo 
van klassiek ballet, moderne dans en streetdance. Geniet 
van 2 uur dansles per dag!
Het laatste half uur van elke les is er een toonmoment voor 
de ouders voorzien.
In samenwerking met ’t Spagaatje.
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25. Klassiek ballet/ moderne dans (2006-2004)

Een prachtige dansvorm waarbij de combinatie van techniek en dansgevoel samensmelten.

In samenwerking met ’t Spagaatje.

 

datum Dinsdag 25 juli – vrijdag 28 juli 2017

uur 14.00u – 15.00u

plaats Turnzaal GBS Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan, Hoogstraten

leeftijd 2006-2005-2004

meebrengen Turnpantoffels, drankje

praktisch35 euro

max. 30
deelnemers 

inschrijven 
voor

17 juli

praktisch

26. Streetdance (2006-2004)

Streetdance is een verzamelnaam van dansvormen ont-
wikkeld op straat. Bij streetdance zijn veel bewegingen 
ontleend aan bewegingen uit videoclips, waardoor de stijl 
continu verandert. 

In samenwerking met ’t Spagaatje.

datum Di 25 juli – vr 28 juli 2017
uur 15.00u – 16.00u
plaats Turnzaal GBS Hoogstraten
leeftijd 2006-2005-2004
meebrengen Turnpantoffels, drankje

 € 35

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

17 juli

praktisch

datum Di. 25 juli – vr 28 juli 2017
uur 14.00u – 16.00u
plaats Turnzaal GBS Hoogstraten
leeftijd 2006-2005-2004
meebrengen Turnpantoffels, drankje, koek

 € 55

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

17 juli

27. Combinatie klassiek ballet, 
moderne dans en streetdance 

Zin om verschillende dansstijlen te leren? Maak een combo 
van klassiek ballet, moderne dans en streetdance. Geniet 
van 2 uur dansles!

In samenwerking met ’t Spagaatje.
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datum Di. 25 juli – vr 28 juli 2017
uur 14.00u – 16.00u
plaats Turnzaal GBS Hoogstraten
leeftijd 2006-2005-2004
meebrengen Turnpantoffels, drankje, koek

28. Uitstap: Afrikamuseum & pretpark Tivoli

In het Afrikamuseum is van alles te zien: van maskers en schilderijen tot complete woonerven in het buitenmuseum. Na 
een speurtocht neem je nog deel aan een workshop Afrikaanse dans. Muziek en dans zijn een belangrijk expressiemiddel 
bij de Afrikanen.
In de namiddag brengen we een bezoekje aan amusementspark Tivoli. Hier kunnen we genieten van verschillende attrac-
ties voor groot en klein.

datum Donderdag 27 juli 2017

uur 8.30u -17.30u

plaats Busparking VTI Spijker, Gelmelstraat, Hoogstraten

leeftijd 2010-2009-2008-2007-2006-2005

meebrengen Kids-ID, picknick, regenkledij

praktisch12 euro

max. 55
deelnemers 

inschrijven 
voor

17 juli

praktisch

29. Real life, the bigger games

Sjotterbakken, air-hockey, biljarten, bowlen, schaken,… we 
kennen deze spelletjes allemaal. Maar wat als we zelf eens 
de pionnen worden? 
Hoe voelt het om een mannetje te zijn in een voetbaltafel, 
of zelf de bowlingbal te zijn?
Kom en speel de spelen in levende lijven mee!  

datum Vrijdag 28 juli 2017
uur 13.30u – 16.30u
plaats Turnzaal Wijsneus, Wortel 
leeftijd  2010 t.e.m. 2005
meebrengen  Eventueel skateboard

 € 3

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

20 juli

praktisch
datum Maandag 31 juli 2017
uur 9.30u – 12.00u
plaats Kunstgrasveld  VTI Spijker, Ho
leeftijd 2010-2009-2008-2007
meebrengen Sportkledij, eventueel

 €  22

max  45
deelnemers

inschrijven 
voor

24 juli

30. Hockeyinitiatie

Denk je dat jij het in je hebt om een echte Red Lion te wor-
den? Dan is dit je kans om het te testen! Kom proeven van 
deze geweldige sport.

Georganiseerd door Hockey Club Noorderkempen.
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31. Zwemfestijn

Kom we gaan zwemmen in het water, in het nat. Kom we gaan zwemmen in het ploeterwaterbad. Spring in je zwembroek, 
gooi je kleren aan de kant, want in je zwembroek is’t plezant! kom we gaan zwemmen in het water, in het nat. Kom we gaan 
zwemmen in het ploeterwaterbad!

Opgelet: deelnemers moeten kunnen zwemmen!

datum Maandag 31 juli 2017

uur 13.30u – 16.30u

plaats Zwembad Sportoase Stede Akkers, Hoogstraten (ingang)

leeftijd 2010-2009-2008-2007-2006-2005

meebrengen Nauw aansluitende zwemkledij

praktisch3 euro

max. 30
deelnemers 

inschrijven 
voor

24 juli

praktisch

32. Vlieg er op uit: polyvalent 
sportplein Gemeenteplein Meerle

Onze animatoren vliegen er op uit en landen deze week op 
het polyvalent sportplein op het gemeenteplein in Meerle! 
Kom mee fikfakken en ravotten in de buurt want WE LOVE 
BUITENPELEN! Bij heel slecht weer gaat de activiteit door 
in de turnzaal in Meerle. De animatoren zullen je bij het 
Raadhuis opwachten.

datum Woensdag 2 augustus 2017
uur 13.30u – 16.30u
plaats  Gemeenteplein – Meerle
leeftijd 2010 t.e.m. 2005
meebrengen /

 gratis

geen max 
deelnemers

inschrijven 
voor

24 juli

praktisch

datum Donderdag 3 augustus 2017
uur 9.00u – 16.30u
plaats Busparking VTI Spijker,Ho.
leeftijd 2010 t.e.m. 2005
meebrengen Kids-ID, picknick, regenkledij

 € 8

max 55
deelnemers

inschrijven 
voor

24 juli

33.Uitstap: Het aardbeienterras

Altijd al eens aardbeien willen planten en plukken? Grijp 
dan vandaag je kans! Naast een speurtocht en kar schop-
pen maken we ook een ritje met de huifkar. Op het einde 
van de dag krijg je de lekkere zelf geplukte aardbeien mee 
naar huis! 
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datum Donderdag 3 augustus 2017
uur 9.00u – 16.30u
plaats Busparking VTI Spijker,Ho.
leeftijd 2010 t.e.m. 2005
meebrengen Kids-ID, picknick, regenkledij

34. Mexican cooking 

Dagmenu van vandaag: De Mexicaanse zon op ons bord.
Als aperitief een mexicaanse magaritha met tacochips; 
Als voorgerecht een tortillataart; 
En chilli concarne als hoofdgerecht. 
Bonnos smullos, amigo’s!! 

datum Vrijdag 4 augustus 2017

uur 13.30u – 16.30u

plaats Refter Wijsneus, ingang Kerkpad, Wortel

leeftijd 2010-2009-2008-2007-2006-2005

meebrengen Keukenshort 

praktisch5 euro

max. 30
deelnemers 

inschrijven 
voor

24 juli

praktisch

35. Girls Only – Make Up

Altijd al eens willen weten hoe je jezelf verzorgt en klaar-
maakt om naar een feestje te gaan? Kom deze voormiddag 
naar onze make-up workshop verzorgt door een gediplo-
meerde schoonheidsspecialiste.
In samenwerking met Lindsy Schoofs 
( Schoonheidsinstituut Lindsy )

datum Maandag 7 augustus 2017
uur 9.00u – 12.00u
plaats IKO, Dr. Versmissenstr. 6, Ho
leeftijd 2009-2008-2007-2006-2005
meebrengen /

 € 15

max 12
deelnemers

inschrijven 
voor

31 juli

praktisch

datum Maandag 7 augustus 2017
uur 13.30u – 16.30u
plaats  Sint-Katharinakerk, Ho.
leeftijd 2010 t.e.m. 2005
meebrengen /

 € 7,5

max 15
deelnemers

inschrijven 
voor

31 juli

36. Boys Only – Spionnen in nood

Tijdens een belangrijke missie is er iets misgegaan. De 
spionnen moesten een computer in een geheime kamer 
uitschakelen. Dit is niet gelukt. De spionnen zitten nu op-
gesloten. Zij kunnen de computer niet uitschakelen, maar 
kunnen ook de geheime kamer niet meer uit.

31



37. Trippel mee met Fredje en Fraiselie!

Hey! Ik ben Fredje, de coolste muis van heel HOOGSTRATEN EN Fraisellie is mijn muizenlief! Samen beleven wij te gekke 
avonturen in Hoogstraten. Trek met ons mee op ontdekkingstocht door Hoogstraten.

Verhalenboek is in de prijs inbegrepen.

datum Dinsdag 8 augustus 2017

uur 13.30u – 16.30u

plaats  Speelbos Wortel Kolonie – Kruispunt Poeleinde en Beukendreef

leeftijd 2010-2009-2008-2007-2006-2005

meebrengen /

praktisch5 euro

max. 30
deelnemers 

inschrijven 
voor

31 juli

praktisch

38. Uitstap: Bobbejaanland

Ga mee naar het plezantste land! Meer dan 50 spannende 
binnen- en buitenattracties wachten op je! Schreeuw de 
longen uit je lijf tijdens een rit op een van de snelle rol-
lercoasters of rust even uit tijdens een parkshow. Plezier 
gegarandeerd!

datum Donderdag 10 augustus
uur 9.00u – 18.00u
plaats Busparking VTI Spijker, Ho.
leeftijd 2010 t.e.m. 2005
meebrengen /

 € 19

max 55
deelnemers

inschrijven 
voor

31 juli

praktisch

datum Vrijdag 11 augustus 2017
uur 9.00u – 12.00u
plaats LDC, Jaak Aertslaan 4, Ho.
leeftijd 2010 t.e.m.2005
meebrengen /

 € 8

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

31 juli

39. Zeg het met bloemen

Onder begeleiding van bloemschikster Ingrid maken we 
een prachtig bloemstuk voor onze allerliefste mama’s. 
Welke mama is er nu niet blij met bloemen?
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datum Vrijdag 11 augustus 2017
uur 9.00u – 12.00u
plaats LDC, Jaak Aertslaan 4, Ho.
leeftijd 2010 t.e.m.2005
meebrengen /

40. Zeg het met bloemen

Onder begeleiding van bloemschikster Ingrid maken we een prachtig bloemstuk voor onze allerliefste mama’s. Welke 
mama is er nu niet blij met bloemen?

 

datum Vrijdag 11 augustus 2017

uur 13.00u – 16.00u

plaats LDC, Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten

leeftijd 2010-2009-2008-2007-2006-2005

meebrengen /

praktisch8 euro

max. 30
deelnemers 

inschrijven 
voor

27  maart

praktisch

41. Vlieg er op uit: 
zwembadsite en Finse piste

Onze animatoren vliegen er op uit en landen deze week op het 
speelplein aan het zwembad Stede Akkers! Kom mee fikfakken 
en ravotten in de buurt want WE LOVE BUITENSPELEN! 
Bij heel slecht weer gaat de activiteit door in de turnzaal van 
de gemeentelijke basisschool in Hoogstraten. De animatoren 
zullen je op de twee locaties opwachten.

datum Woensdag 16 augustus 2017
uur 13.30u – 16.30u
plaats Ingang zwembad Sportoase 
leeftijd 2010 t.e.m.2005
meebrengen /

 gratis

geen max 
deelnemers

inschrijven 
voor

7 augustus

praktisch

datum Donderdag 17 augustus 2017
uur 13.00u – 15.00u
plaats Café in Holland, Castelré
leeftijd 2010-2009-2008
meebrengen /

 € 7

max 20
deelnemers

inschrijven 
voor

7 augustus

42. Handboogschieten 2010-2008

Kan jij in de roos schieten? Ervaren instructeurs leren je 
de kneepjes van het vak. Kom het ook eens proberen als je 
durft!
In samenwerking met Vrede en Eendracht.
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43. Handboogschieten 2007 - 2005

Kan jij in de roos schieten? Ervaren instructeurs leren je de kneepjes van het vak. Kom het ok eens proberen als je durft!
In samenwerking met Vrede en Eendracht.

 

datum Donderdag 17 augustus 2017

uur 15.00u – 17.00u

plaats Café in Holland, Schootsenhoek 23, Castelré

leeftijd 2007-2006-2005

meebrengen /

praktisch7 euro

max. 20
deelnemers 

inschrijven 
voor

7 augustus

praktisch

44. Adventure Kickx

Tijdens de ADVENTURE K!CKX krijgen we verschillende 
uitdagende proeven zoals klim- en klauterparcours, run & 
bike, cross-country, boogschieten, speleobox + paallopen, 
kanorace, bouwvakkersrace, oriëntatieloop, tonsurfen, 
fierljeppen, A-loop,… Kortom, een dag vol uitdaging en 
plezier.

datum Donderdag 17 augustus 2017
uur 09.30u – 16.00u
plaats Ingang De Mosten, Meer 
leeftijd 2007-2006-2005
meebrengen Zwemgerief, reservekledij, 

 € 13

max 100
deelnemers

inschrijven 
voor

7 augustus

praktisch

datum Vrijdag 18 augustus 2017
uur 13.30u – 16.30u
plaats Turnzaal GBS Hoogstraten
leeftijd 2010 t.e.m.2005
meebrengen /

 € 3

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

7 augustus

45. Katapults maken

Altijd al eens willen jagen in je fantasie? Schieten in de 
tuin? Vandaag maken we katapults! Stokken, elastieken, 
potjes, knikkers,… Wat we kunnen gebruiken, zullen we 
gebruiken? Hoe bouw jij je katapult? 
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datum Vrijdag 18 augustus 2017
uur 13.30u – 16.30u
plaats Turnzaal GBS Hoogstraten
leeftijd 2010 t.e.m.2005
meebrengen /

46. Creatief met bh’s 

We willen allemaal wel eens spelen met de bh’s van ons mama. Maar dat mogen we niet! Nu wel! 
Schrijf je snel in om eindelijk te spelen met de bh’s van ons mama! 

 

datum Maandag 21 augustus 2017

uur 13.30u – 16.30u

plaats Turnzaal GBS Hoogstraten

leeftijd 2010 t.e.m. 2005

meebrengen Oude bh’s 

praktisch3 euro

max. 30
deelnemers 

inschrijven 
voor

7 augustus

praktisch

47. Creatief met lucht 

Hoe speel je voetbal zonder dat je op een voetbalveld staat 
én zonder bal? 
Hoe neem je een lift zonder dat er een lift is? 
Hoe eet je een slagroomtaart zonder een slagroomtaart? 
Haal je acteertalenten boven! 

datum Dinsdag 22 augustus 2017
uur 09.30u - 12.00u
plaats Turnzaal Wijsneus - Wortel
leeftijd 2010 t.e.m.2005
meebrengen /

 € 3

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

7 augustus

praktisch

datum Dinsdag 22 augustus 2017
uur 13.30u – 16.30u
plaats Speelbos Wortel Kolonie 
leeftijd 2010 t.e.m.2005
meebrengen /

 € 3

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

7 augustus

48. Recht-door-tocht

We stappen rechtdoor, niet afwijken, altijd rechtdoor! 
Benieuwd wat we op ons pad tegen komen! 

35



49. Cupcakes versieren: Hartenlust

Altijd je eigen cupcakes mooi willen leren versieren? Dit kan vandaag tijdens de workshop cupcakes versieren.

Georganiseerd door Hartenlust.

 

datum Dinsdag 22 augustus 2017

uur 14.00u – 16.00u

plaats Hartenlust, Vrijheid 208 ( binnenplein Rijkswacht ), Hoogstraten

leeftijd 2010-2009-2008-2007-2006-2005

meebrengen /

praktisch12,5 euro

max. 10
deelnemers 

inschrijven 
voor

14 augustus

praktisch

50. Creayoga: Woestijn

Kom een wereld van uitgestrekte vlaktes en zandduinen 
ontdekken. Bij deze zeer hoge temperaturen leren we juist 
ademen en ons tegen de brandende zon te beschermen 
door bewegingsoefeningen. De verschillende bruine en 
rode kleuren van het zand nodigen ons uit om prachtige 
zandschilderijen te maken. En bij de oase mogen jullie een 
dorstlessend en gezond tussendoortje maken.

datum Woensdag 23 augustus 2017
uur 13.00u – 16.00u
plaats Rabboenizaal ASO Spijker
leeftijd 2010-2009
meebrengen /

 € 10

max 20
deelnemers

inschrijven 
voor

14 augustus

praktisch

datum Donderdag 24 augustus 2017
uur 8.30u – 17.00u
plaats Busparking VTI Spijker,Ho.
leeftijd 2010 t.e.m. 2005
meebrengen Wandelschoenen,  

 € 6

max 55
deelnemers

inschrijven 
voor

14 augustus

51. Uitstap: Biesbosch & 
De Speeldernis
We varen en wandelen door de Biesbosch. De schipper en 
gids vertellen ons alles wat zij weten. We wijken af van het 
wandelpad op zoek naar de geheimen van de Biesbosch. 
In de namiddag gaan we spelen in de natuurspeeltijd van 
Speeldernis
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datum Donderdag 24 augustus 2017
uur 8.30u – 17.00u
plaats Busparking VTI Spijker,Ho.
leeftijd 2010 t.e.m. 2005
meebrengen Wandelschoenen,  

52. Creayoga: De oceaan

“Heel diep in de oceaan zijn mysterieuze dieren te vinden. En dichter bij het wateroppervlak hoor je misschien wel het 
mooie geluid van een dolfijn. Door middel van yoga, zelf musiceren en het luisteren naar- of het maken van een eigen 
klankverhaal leer je alles over de oceandrum. En kom bovendien helemaal tot rust door de klikgeluiden van een walvis.”

Georganiseerd door Muzisch atelier ASO Spijker 

datum Donderdag 24 augustus 2017

uur 13.00u – 16.00u

plaats Rabboenizaal ASO Spijker, ingang via Antoon De Lalaingstraat

leeftijd 2008-2007

meebrengen /

praktisch10 euro

max. 20
deelnemers 

inschrijven 
voor

14 augustus

praktisch

53. Smokkelaars

In de oorlogsjaren werd er in Hoogstraten veel goederen 
zoals boter, melk, brieven over de grens gesmokkeld. Het 
was altijd een avontuur om iets over de grens te krijgen. 
Zou jij een goede smokkelaar kunnen zijn? 

datum Vrijdag 25 augustus 2017
uur 9.00u – 12.00u
plaats Speelbos Wortel Kolonie
leeftijd 2010 t.e.m. 2005
meebrengen /

 € 3

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

14 augustus

praktisch

datum Vrijdag 25 augustus
uur 13.00u – 16.00u
plaats Rabboenizaal ASO Spijker
leeftijd 2010-2009
meebrengen /

 € 10

max 20
deelnemers

inschrijven 
voor

14 augustus

54. Creayoga: Indianen

“Reis jij mee naar de wereld van de indianen? Dan kom je 
erachter hoe belangrijk ook een Squaw of anders gezegd 
een meisjesindiaan kan zijn. naast dansen rond de totem-
paal, zingen en luisteren naar Moeder Natuur zoals Poca-
hontas, leren wij ook ademen en maken wij een lekkere en 
gezonde wigwam en totempaal.”
Georganiseerd door MUSYO! 
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55. Boomwackers: percussie

Kennen jullie de gekleurde buizen waar je muziek mee kan maken? Het zijn BOOMWACKERS. Iedereen kan muziek maken. 
We drummen er op los. Voor de mama’s en de papa’s, kom al om 11.50uur, de kinderen hebben voor jullie een minishow in 
elkaar gestoken! 

 

datum Maandag 28 augustus

uur 9.30u – 12.00u

plaats Turnzaal GBS

leeftijd 2010 – 2009 – 2008 

meebrengen /

praktisch6 euro

max. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

21 augustus

praktisch

56. Boomwackers: percussie

Kennen jullie de gekleurde buizen waar je muziek mee kan 
maken? Het zijn BOOMWACKERS. Iedereen kan muziek ma-
ken. We drummen er op los. Voor de mama’s en de papa’s, 
kom al om 15.50uur, de kinderen hebben voor jullie een 
minishow in elkaar gestoken! 

datum Maandag 28 augustus
uur 13.30u – 16.00u
plaats Turnzaal GBS
leeftijd 2007 – 2006 - 2005 
meebrengen /

 € 6

max 25
deelnemers

inschrijven 
voor

21 augustus

praktisch

datum Woensdag 30 augustus 2017
uur 13.30u – 16.00u
plaats Turnzaal De Klimtoren, Ml 
leeftijd 2010 t.e.m. 2005
meebrengen Kleren die vuil mogen worden

 € 3

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

21 augustus

57. Back to school!

Back to school! Let’s do grazy! 
De zomer loopt op z’n einde, nog een laatste momentje om 
gek te doen. In bomen klimmen, schilderen op onze benen, 
moddergevecht, … 
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Speelplein

Hoogstraten
stadsbestuur

Vlieg
  mee! 

datum Woensdag 30 augustus 2017
uur 13.30u – 16.00u
plaats Turnzaal De Klimtoren, Ml 
leeftijd 2010 t.e.m. 2005
meebrengen Kleren die vuil mogen worden
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Welkom op het speelplein! 

Wat is het speelplein? 
Op het speelplein willen we elk 
kind een ‘vakantiegevoel’ geven. 
Kinderen krijgen de ruimte om zelf 
hun speelkansen te creëren, om zo 
te komen tot ‘intens speelplezier’. 
Kinderen kunnen vrij kiezen tus-
sen meespelen met een gevarieerd 
aanbod van voorbereide activiteiten 
door de animatoren of spontaan, 
vrij spelen in de speelhoeken. 

Wanneer kunnen kinderen komen 
spelen? 
Deze zomer kunnen kinderen komen 
spelen op het speelplein: 
- van 3 tot 7 juli 
- van 10 tot 14 juli 
- van 31 juli tot 4 augustus
- van 7 tot 11 augustus – Tijdens 
deze week doen we extra uitstap-
pen.

Het speelplein is op maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag geopend 
van 8.30u tot 17u. Brengen kan 
enkel tussen 8.30u en 9u. Ophalen 
kan enkel tussen 15.30u en 17u. 

Buiten bovenstaande uren is er 
geen opvang voorzien op het Speel-
plein.

Kinderen die opvang nodig hebben 
voor 8.30 uur en na 17 uur kunnen 
bij Stekelbees Hoogstraten terecht, 
mits zij zich hiervoor vooraf inschrij-
ven bij Stekelbees. De kinderen, die
zich vooraf hebben ingeschreven, 
worden opgehaald en gebracht naar 
de Stekelbees locatie in Hoogstra-
ten. Dit is op wandelafstand.

Op woensdag is het Speelplein 
gesloten!
Ouders die opvang zoeken voor die 
dag kunnen bij Stekelbees Hoogs-
traten terecht.

Opgelet! Kinderen kunnen enkel 
voor een hele dag naar het speel-
plein komen!
Op de dagen dat we op uitstap gaan 
kunnen de vertrek – en aankom-
sturen wijzigen, kijk hiervoor in de 
planning. 

Waar en voor wie 
is het speelplein geopend? 
Ook dit jaar kan u ons speelplein in 
de gemeentelijke basisschool van 
Hoogstraten vinden. 

Gemeentelijke basisschool 
Hoogstraten 
Gravin Elisabethlaan 21 
2320 Hoogstraten.

Onze animatoren hebben een 
speelaanbod voor kinderen geboren 
tussen 2011 en 2005. 

Inschrijven en betalen? 
Voor deelname aan het speelplein 
kan je vooraf of ter plaatste inschrij-
ven en betalen. 

Opgelet! 
-  Voor de uitstappen is vooraf inschrijven en betalen noodzakelijk!
-  Maak eenmalig een gezinsaccount aan zodat u online kan inschrijven 

en betalen! 
- De inschrijvingen voor de zomervakantie starten op maandag 8 mei 

om 18u
- Indien volzet is ter plaatse inschrijven niet meer mogelijk.
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Activiteiten 
Speelplein

Week 27: 3 juli – 7 juli - Speelplein met klasse 
 1. Op de rode loper     3 juli  2011 – 2005  43 
 2. Uitstap: Olmense Zoo   4 juli  2011 – 2005  43  
 3. Chique beroepen   6 juli  2011 – 2005   43
 4. Graven en gravinnen   7 juli  2011 – 2005  44

Week 28: 10 juli – 14 juli - Speelplein op z’n kop
 5. Pyamadag     10 juli  2011 – 2005  44 
 6. Omgekeerde dag   13 juli  2011 – 2005 44  
 7. Hoe vettiger, hoe prettiger  14 juli  2011 – 2005  45

Week 31: 31 juli – 4 augustus - Speelplein festival
 8. Rock on!      31 juli  2011 – 2005  45
 9. Uitstap: ’t Groenhof    1 aug  2011 – 2005 45 
 10. Foodtruckplein     3 aug  2011 – 2005  46
 11. Symfonisch speelplein    4 aug  2011 – 2005 46

Week 32: 7 augustus – 11 augustus - Speelplein over de grens
 12. Chinatown     7 aug  2011 – 2005  46
 13. African Vibes     8 aug  2011 – 2005 47 
 14. Tropenmuseum & Woeste Westen  10 aug  2011 – 2005  47
 15. Spel zonder grenzen @ de Mosten 11 aug  2011 – 2005 47
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1. Op de rode loper 

De Oscars worden uitgereikt, de rode loper is uitgerold, klaar om echte filmsterren te ontvangen. 
Welke filmster zou jij graag willen zijn? Kom naar het Speelplein en wie weet neem jij een Oscar mee naar huis! 

 

datum Maandag 3 juli 2017

uur Aanmelden tussen 08.30u – 09.00u, ophalen tussen 15.30u – 17.00u.

plaats GBS Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 21, Hoogstraten

leeftijd 2011 – 2005 

meebrengen Picknick, kom als filmster

praktisch6,5 euro

max. 70
deelnemers 

inschrijven 
voor

26 juni

praktisch

2.Chique dieren - Olmense zoo

Welke dieren hebben nette manieren, welke dieren heb-
ben minder nette manieren? We gaan op onderzoek in de 
Olmense zoo. 

datum Dinsdag 4 juli 2017

uur 9.00u – 17.00u

plaats GBS Hoogstraten, Ho.

leeftijd 2011 – 2005 

meebrengen picknick

 € 6,5

max 55
deelnemers

inschrijven 
voor

26 juni

praktisch

datum Donderdag 6 juli 2017

uur 8.30u – 9.u/15.30u – 17.u.

plaats GBS Hoogstraten, Ho.

leeftijd 2011 – 2005 

meebrengen Picknick, 

 € 6,5

max 70
deelnemers

inschrijven 
voor

26 juni

3. Directeurs en bazinnen  

Droom jij er wel eens van om thuis de baas te zijn? Of 
droom jij er wel eens van om een bankdirecteur te zijn of de 
baas van een vlieg maatschappij? 
Trek je kostuum aan en maak nieuwe regels. 

trek alvast je kostuum aan



4. Graven en Gravinnen
 
We keren terug in de tijd, de tijd waar graven en gravinnen in kastelen woonden, feesten gaven,… 

 

datum Vrijdag 7 juli 2017

uur Aanmelden tussen 08.30u – 09.00u, ophalen tussen 15.30u – 17.00u.

plaats GBS Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 21, Hoogstraten

leeftijd 2011 – 2005 

meebrengen Picknick, verkleedkleren van ridders, prinsessen, graven en gravinnen

praktisch6,5 euro

max. 70
deelnemers 

inschrijven 
voor

26 juni

praktisch

5. Pyjamadag

Spring uit je bed, eet snel een boterham en kom naar het 
speelplein! Vandaag moeten we ons niet wassen of kleren 
aan doen. We houden een pyjamadag. 

datum Maandag 10 juli 2017

uur 8.30u – 9.u, 15.30u – 17.u.

plaats GBS Hoogstraten, Ho

leeftijd 2011 – 2005 

meebrengen Picknick, pyjama 

 € 6,5

max 70
deelnemers

inschrijven 
voor

3 juli

praktisch

datum Donderdag 13 juli 2017

uur 08.30 – 9.u/ 15.30u – 17.u.

plaats GBS Hoogstraten, Ho

leeftijd 2011 – 2005 

meebrengen picknick

 € 6,5

max70
deelnemers

inschrijven 
voor

3 juli

6. Omgekeerde dag

Vandaag doen we alles omgekeerd. Onze  broek doen we 
aan onze armen, ons T-shirt aan de benen. We starten met 
een dessert, dan hoofdgerecht en dan eten we pas onze 
soep. 
Zelfs lopen we achteruit. Wat geks kan dat allemaal bieden? 
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7. Hoe vettiger, hoe prettiger

Wist jij dat je je haar wassen met ei, modder op je gezicht gezond is? 
Wist jij dat ze vroeger druivensap maakten met de voeten? 
Wist jij dat het hoe vettiger, hoe prettiger is? 

 

datum Vrijdag 14 juli 2017

uur Aanmelden tussen 08.30u – 09.00u, ophalen tussen 15.30u – 17.00u.

plaats GBS Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 21, Hoogstraten

leeftijd 2011 – 2005 

meebrengen Picknick, kleren die vuil mogen worden, reserve kledij

praktisch6,5 euro

max. 70
deelnemers 

inschrijven 
voor

3 juli

praktisch

8. Rock on! 

Lange haren, luide gitaren, drums, zonnebrillen, tatoo’s,… 
Op een rockfestival zien we het allemaal. Vandaag ook op 
het speelplein! 

datum Maandag 31 juli 2017

uur 8.30 – 9.u/ 15.30u – 17.u.

plaats GBS Hoogstraten,  Ho.

leeftijd 2011 – 2005 

meebrengen Picknick, kom als rock artist 

 € 6,5

max 70
deelnemers

inschrijven 
voor

24 juli

praktisch

datum Dinsdag 1 augustus 2017

uur 09.00u – 16.30u

plaats GBS Hoogstraten, Ho

leeftijd 2011 – 2005 

meebrengen Picknick, groene kleren

 € 6,5

max 55
deelnemers

inschrijven 
voor

24 juli

9. Uitstap: ’t Groenhof 

Vandaag gaan we naar ’t Groenhof, we trekken onze groene 
kleren aan om te knuffelen met dieren, tractor te rijden, 
ponyritje te maken, … 

datum Donderdag 13 juli 2017

uur 08.30 – 9.u/ 15.30u – 17.u.

plaats GBS Hoogstraten, Ho

leeftijd 2011 – 2005 

meebrengen picknick
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10. Foodtruckplein

We bouwen het speelplein om met allemaal foodtrucks. 
We koken kleine hapjes om nadien te verdelen in onze zelfgemaakte foodtrucks! 

 

datum Donderdag 3 augustus 2017

uur Aanmelden tussen 08.30u – 09.00u, ophalen tussen 15.30u – 17.00u.

plaats GBS Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 21, Hoogstraten

leeftijd 2011 – 2005 

meebrengen picknick, kartonnen dozen

praktisch6,5 euro

max. 70
deelnemers 

inschrijven 
voor

24 juli

praktisch

11. Symfonisch speelplein 

Kennen jullie het symfonisch orkest? Saai?!? In tegendeel, 
we laten jullie zien dat het niet saai is! 

datum Maandag 31 juli 2017

uur 8.30u – 09.u/ 15.30u – 17u.

plaats GBS Hoogstraten, Ho

leeftijd 2011 – 2005 

meebrengen picknick

 € 6,5

max 70
deelnemers

inschrijven 
voor

24 juli

praktisch

datum Maandag 7 augustus 2017

uur 08.30u – 09u/ 15.30u – 17u.

plaats GBS Hoogstraten, Ho.

leeftijd 2011 – 2005 

meebrengen picknick

 6,5

max 70
deelnemers

inschrijven 
voor

31 juli

12. Chinatown 

We nemen jullie mee naar de betoverende wereld van 
Chinatown. 
We gaan spelen met draken, eten met stokjes en gaan zelfs 
chinees platen dool de ‘R’ te laten vallen en velvangen dool 
‘L’. 
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13. African Vibes in Benin 

Weten jullie dat Hoogstraten een stedenband heeft in Za-Kpota. Een gemeente in het Afrikaanse Benin. 
We brengen Za-Kpota naar het speelplein. Hoe is het om daar te leven, wonen, eten, sporten, …

 

datum Dinsdag 8 augustus 2017

uur Aanmelden tussen 08.30u – 09.00u, ophalen tussen 15.30u – 17.00u.

plaats GBS Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 21, Hoogstraten

leeftijd 2011 – 2005 

meebrengen picknick

praktisch6,5 euro

max. 70
deelnemers 

inschrijven 
voor

31 juli

praktisch

14. Tropenmuseum & 
Woeste Westen

Waar groeien autobanden? Hoe ruikt Indië? Hoe imiteer 
je een beeld uit Azië? Dit kom je te weten in het Tropen-
museum. In de namiddag brengen we een bezoekje aan  
het Woeste Westen waar we een lekker broodje boven het 
kampvuur bakken. Nadien kunnen we ook nog lekker ravot-
ten in de vele sloten.

datum Donderdag 10 augustus 2017

uur 9.00u – 17.00u

plaats GBS Hoogstraten, Ho.

leeftijd 2011 – 2005 

meebrengen Picknick, zwemkledij, 

 € 6,5

max 70
deelnemers

inschrijven 
voor

31 juli

praktisch

datum Vrijdag 11 augustus 2017

uur 8.30u – 9.u,/15.30u – 17.u.

plaats GBS Hoogstraten, Ho.

leeftijd 2011 – 2005 

meebrengen Picknick, zwemkledij

 € 6,5

max 70
deelnemers

inschrijven 
voor

31 juli

15. Spel zonder grenzen 
@ De Mosten

Het spel zonder grenzen kent geen grenzen. We hebben 
water, zand, lucht, bomen en gras nodig! De Mosten heeft 
het allemaal. 

datum Maandag 7 augustus 2017

uur 08.30u – 09u/ 15.30u – 17u.

plaats GBS Hoogstraten, Ho.

leeftijd 2011 – 2005 

meebrengen picknick
reservekledij 
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1.Themakamp: Circustent

Hou jij ook van sporten, knutselen, kliederen en kladderen? Dan is deze week zeker iets voor jou! Elke dag werken we rond 
het thema ‘circus’. In de voormiddag gaan we sporten en in de namiddag staat er spel- en knutselplezier op het program-
ma!
In samenwerking met Play&Sport.

datum Maandag 3 juli – vrijdag 7 juli 2017
uur 9.00u  – 16.00u 
plaats Stekelbees Meer – Terbeeksestraat 6A – 2321 Meer
leeftijd 2013-2012-2011
meebrengen Sportieve kledij en turnpantoffels, picknick, voldoende drinken

praktisch€ 100 

max 25
deelnemers

inschrijven 
voor

5 juni 

2. Sportspetters - balsport

Heb je sportkriebels en wil je eens proeven van verschillende balsporten? Dan is deze week zeker iets voor jou!
Zaalvoetbal, handbal, honkbal, basketbal, tennis en nog zoveel andere balsporten staan er op het programma.

In samenwerking met Progress Sports.

datum Maandag 3 juli – vrijdag 7 juli 2017
uur 9.00u – 16.00u 
plaats VITO – ingang via Karel Boomstraat - Hoogstraten
leeftijd 2011-2010-2009-2008-2007-2006-2005
meebrengen Sportieve kledij en turnpantoffels picknick, voldoende drinken

praktisch € 75

max 75
deelnemers

inschrijven 
voor

5 juni
opvang                 Van 8.30u  – 9.00 uur en van 16.00u – 16.30u  op dezelfde locatie
 opvang vroeger of later kan via stekelbees Hoogstraten.

opvang                 Van 8.00u  – 9.00 uur en van 16.00u – 17.00u  op dezelfde locatie
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3. Themakamp: Beestige boel

Hou jij ook van sporten, knutselen, kliederen en kladderen? Dan is deze week zeker iets voor jou! Elke dag werken we bin-
nen het thema ‘beestige boel’. In de voormiddag gaan we sporten en in de namiddag staat er spel- en knutselplezier op het 
programma!
In samenwerking met Play&Sport.

datum Maandag 10 juli – vrijdag 14 juli 2017 
uur 9.00u – 16.00u 
plaats Stekelbees Meer – Terbeeksestraat 6A – 2321 Meer
leeftijd 2013-2012-2011
meebrengen Sportieve kledij en turnpantoffels, picknick, voldoende drinken

praktisch € 100

max 20
deelnemers

inschrijven 
voor

 5 juni

5151

opvang                 Van 8.00u  – 9.00 uur en van 16.00u – 17.00u  op dezelfde locatie

praktisch

4. Tennis 5- daagse

Zin in een actieve week? Schrijf je dan snel in voor deze 
5-daagse waarin je alle basisvaardigheden van tennis leert. 
Op het einde van de week kan je al de 1ste wedstrijdjes 
spelen. Tennis wordt bovendien afgewisseld met allerlei 
sport- en spelactiviteiten.

In samenwerking met TC De Vrijheid

datum  10 – 14 juli 2017 
uur 10.00u – 16.00u 
plaats TC De Vrijheid, Hoogstraten
leeftijd 2011 t.e.m.2005 
meebrengen Sportkledij, picknick, zakgeld 

 € 65

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

5 juni

praktisch
datum Ma 31 juli – vrij 4 augustus
uur 9.00u  – 16.00u 
plaats Stekelbees Meer 
leeftijd 2013-2012-2011
meebrengen Sportieve kledij, picknick, 

 € 100

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

3 april

5. mini kleuterdanskamp

“Beginnen jouw beentjes vanzelf te bewegen bij het horen 
van muziek en zing je luidkeels mee op de tonen van je 
favoriete liedje? Dan is dit kamp beslist iets voor jou. We 
laten ons lichaam op tijd tot rust komen met wat knutselen 
hier en daar. Genieten dus van een muzikale en ritmische 
week!” - In samenwerking met Creafant.

opvang 8.00-9.00 en 16.00-17.00 

uit
verkocht 



6. Themakamp: Superhelden

Hou jij ook van sporten, knutselen, kliederen en kladderen? Dan is deze week zeker iets voor jou! Elke dag werken we bin-
nen het thema ‘superhelden’. In de voormiddag gaan we sporten en in de namiddag staat er spel- en knutselplezier op het 
programma!
In samenwerking met Play&Sport.

datum Maandag 7 – vrijdag 11 augustus 2017
uur 9.00u – 16.00u 
plaats Stekelbees Meer – Terbeeksestraat 6A – 2321 Meer
leeftijd 2013-2012-2011
meebrengen Sportieve kledij en binnenschoenen, picknick, voldoende drinken

praktisch € 100

max 20
deelnemers

inschrijven 
voor

5 JUNI
opvang                 Van 8.00u  – 9.00 uur en van 16.00u – 17.00u  op dezelfde locatie

7. Themakamp: Mini Monsters en Zo

“Dit kamp wordt gezellig, maar ook een klein tikkeltje griezelig. 
We maken leuke monsters én kunnen er ook zelf af en toe een kleintje zijn... “     
In samenwerking met Creafant.

datum Maandag 14 augustus – vrijdag 18 augustus 2017( 15/8 geen kamp )
uur 9.00u – 16.00u 
plaats Stekelbees Meer – Terbeeksestraat 6A – 2321 Meer
leeftijd 2013-2012-2011
meebrengen Sportieve kledij en binnenschoenen, picknick, voldoende drinken

praktisch € 80

max 20
deelnemers

inschrijven 
voor

5 juni
opvang                 Van 8.00u  – 9.00 uur en van 16.00u – 17.00u  op dezelfde locatie
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9. Sportspetters - omnisport

Heb je sportkriebels en wil je eens proeven van verschillende sporten? Dan is deze week zeker iets voor jou!
keeperspelen, stoeispelen, loopspelen, doelspelen en nog zoveel andere sporten staan er op het programma.

In samenwerking met Progress Sports.

datum Maandag 21 augustus – vrijdag 25 augustus 
uur 9.00u – 16.00u 
plaats VITO – ingang via Karel Boomstraat - Hoogstraten
leeftijd 2011-2010-2009-2008-2007-2006-2005
meebrengen Sportieve kledij en binnenschoenen, picknick, voldoende drinken

praktisch€ 75

max 75
deelnemers

inschrijven 
voor

5 juni
opvang                 Van 8.30u  – 9.00 uur en van 16.00u – 16.30u  op dezelfde locatie
 opvang vroeger of later kan via stekelbees Hoogstraten.

8. Themakamp: Mini Professor Kierewiet

“Hou je van techniek en experimenteren? 
Dan moet je beslist deze week met ons op pad! Spelenderwijs kom je in contact met wetenschappen en doen we knots-
gekke spelletjes die ons helemaal kierewiet maken! Doe je met ons mee?”
In samenwerking met Creafant.

datum Maandag 21 augustus –  vrijdag 25 augustus 2017
uur 9.00u – 16.00u 
plaats Stekelbees Meer – Terbeeksestraat 6A – 2321 Meer
leeftijd 2013-2012-2011
meebrengen Sportieve kledij en binnenschoenen, picknick, voldoende drinken

praktisch
 € 100

max 

20
deelnemers

inschrijven 
voor

5 juni
opvang                 Van 8.00u  – 9.00 uur en van 16.00u – 17.00u  op dezelfde locatie

uit
verkocht 



1. Sportspetters - balsport

Heb je sportkriebels en wil je eens proeven van verschillende balsporten? Dan is deze week zeker iets voor jou!
Zaalvoetbal, handbal, honkbal, basketbal, tennis en nog zoveel andere balsporten staan er op het programma.

In samenwerking met Progress Sports

praktisch € 75

max 75
deelnemers

inschrijven 
voor

5 juni

datum Maandag 3 juli  – vrijdag 7 juli 2017
uur 9.00 – 16.00u 
plaats Vito – Inging via Karel Boomstraat – Hoogstraten
leeftijd 2011-2010-2009-2008-2007-2006-2005
meebrengen Sportieve kledij en binnenschoenen, picknick, voldoende drinken

opvang                 Van 8.30u  – 9.00 uur en van 16.00u – 16.30u  op dezelfde locatie

 opvang vroeger of later kan via stekelbees Hoogstraten. 

2. Wakeboard & Adventure

Vijf dagen EXTREME FUN! Leer de basics van het wakeboarden & waterskiën of verbeter je skills onder begeleiding van 
het Goodlife team. Naast het water bieden we jou en je vrienden dagelijks een gevarieerd aanbod aan van avontuurlijke 
activiteiten zoals touwenparcours, boogschieten, kano racen en nog veel meer. Check alvast onze website www.goodlifeca-
blepark.be en https://www.facebook.com/goodlifecablepark/. - In samenwerking met Goodlife Cablepark en Buitenspel

praktisch € 155

max 60
deelnemers

inschrijven 
voor

5 juni

datum Maandag 3 juli  – vrijdag 7 juli 2017
uur 10.00u – 16.00u
plaats Goodlife Cablepark – Recreatiedomein De Mosten – Hoogeind 74b – 2321 Meer
leeftijd 2006 – 2005- 2004 -2003
meebrengen Lunch, voldoende drinken, zakgeld, zwemgerief, sportieve kledij
opvang                 Vanaf 9.00u. op dezelfde locatie.
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3. Creastage

Hou je van tekenen, knutselen en creatief bezig zijn? Tijdens de creastage toveren we je om tot een echte kunstenaar of 
kunstenares! De creatieve activiteiten worden afgewisseld met een heleboel toffe spelen en sporten.

In samenwerking met Play&Sport.

praktisch € 80

max 20
deelnemers

inschrijven 
voor

5 juni

datum Maandag 10 juli – vrijdag 14 juli 2017 ( niet op 11/7 )
uur 9.00u – 16.00u 
plaats Stekelbees Meer – Terbeeksestraat 6A – 2321 Meer
leeftijd 2010-2009-2008-2007-2006-2005
meebrengen Sportieve kledij en binnenschoenen, picknick, voldoende drinken
opvang                 Van 8.00u – 9.00u uur en van 16.00u – 17.00u  op dezelfde locatie

praktisch

4. Tennis 5- daagse

Zin in een actieve week? Schrijf je dan snel in voor deze 
5-daagse waarin je alle basisvaardigheden van tennis leert. 
Op het einde van de week kan je al de 1ste wedstrijdjes 
spelen. Tennis wordt bovendien afgewisseld met allerlei 
sport- en spelactiviteiten.

In samenwerking met TC De Vrijheid

datum Ma. 10 – vrij. 14 juli 2017
uur 10.00u – 16.00u 
plaats TC De Vrijheid, Hoogstraten
leeftijd 2011 t.e.m. 2005 
meebrengen Sportkledij, picknick, zakgeld 

praktisch
datum Do. 20 – vrij.  21 juli 2017
uur 10.00u – 16.00u 
plaats TC De Langenberg, Wortel
leeftijd 2010 t.e.m. 2005 
meebrengen Sportkledij, picknick, zakgeld 

5. Tennis en omnisport 2-daagse

Wil je graag leren tennissen, doe dan mee aan onze spor-
tieve 2-daagse. Je leert de basisvaardigheden en zal mer-
ken dat je al heel wat kan bijleren op 2 dagen tijd. Naast 
tennis staan ook enkele andere sport- en spelactiviteiten 
op het programma.

In samenwerking met TC De Langenberg

 € 65

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

7 juni

 € 27

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

5 juni



6. Danskamp

So you think you can dance, dance, dance,…
Altijd al eens dansles willen hebben van een professionele danslerares? Dan is dit jouw kans! Deze week klinkt er vette 
muziek door de boxen waarop je de gekste dance moves leert door al even coole dansmoni’s (waaronder Manuella van So 
You Think You Can Dance).  - In samenwerking met Progress Sports.

praktisch € 90

max 75
deelnemers

inschrijven 
voor

5 juni

datum Maandag 31 juli – vrijdag 4 augustus (woensdag 2 augustus rustdag)
uur 9.00 – 16.00u 
plaats Vito – Ingang via Karel Boomstraat - Hoogstraten
leeftijd 2010-2009-2008-2007-2006-2005
meebrengen Sportieve kledij en binnenschoenen, picknick, voldoende drinken
opvang                  Van 8.30u  – 9.00 uur en van 16.00u – 16.30u  op dezelfde locatie
 opvang vroeger of later kan via stekelbees Hoogstraten.

7. Creastage

Hou je van tekenen, knutselen en creatief bezig zijn? Tijdens de creastage toveren we je om tot een echte kunstenaar of 
kunstenares! De creatieve activiteiten worden afgewisseld met een heleboel toffe spelen en sporten.

In samenwerking met Play&Sport

praktisch € 100

max 20
deelnemers

inschrijven 
voor

5 juni

datum maandag 7 augustus – vrijdag 11 augustus 2017
uur 9.00u – 16.00u 
plaats Stekelbees Meer – Terbeeksestraat 6A – 2321 Meer
leeftijd 2010-2009-2008-2007-2006-2005
meebrengen Sportieve kledij en binnenschoenen, picknick, voldoende drinken
opvang                 Van 8.00u – 9.00u uur en van 16.00u – 17.00u  op dezelfde locatie
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9. Themakamp: Monsters en Zo

“Dit kamp wordt gezellig, maar ook een klein tikkeltje griezelig. 
We maken leuke monsters én kunnen er ook zelf af en toe een kleintje zijn... “     
In samenwerking met Creafant.

praktisch € 80

max 20
deelnemers

inschrijven 
voor

5 juni

datum Maandag 14 augustus – vrijdag 18 augustus 2017 ( 15/8 niet )
uur 9.00u – 16.00u 
plaats Stekelbees Meer – Terbeeksestraat 6A – 2321 Meer
leeftijd 2010-2009-2008-2007-2006-2005
meebrengen Sportieve kledij en binnenschoenen, picknick, voldoende drinken
opvang                 Van 8.00u – 9.00u uur en van 16.00u – 17.00u  op dezelfde locatie

8. Wakeboard & Adventure

Vijf dagen EXTREME FUN! Leer de basics van het wakeboarden & waterskiën of verbeter je skills onder begeleiding van het 
Goodlife team. Naast het water bieden we jou en je vrienden dagelijks een gevarieerd aanbod aan van avontuurlijke activi-
teiten zoals touwenparcours, boogschieten, kano racen en nog veel meer. Check alvast onze website www.goodllifecable-
park.be en https://www.facebook.com/goodlifecablepark/. - In samenwerking met Goodlife Cablepark en Buitenspel

praktisch € 155

max 60
deelnemers

inschrijven 
voor

5 juni

datum Maandag 7 augustus – vrijdag 11 augustus 2017
uur 10.00u – 16.00u
plaats Goodlife Cablepark – Recreatiedomein De Mosten – Hoogeind 74b – 2321 Meer
leeftijd 2007 – 2003
meebrengen Lunch, voldoende drinken, zakgeld, zwemgerief, sportieve kledij
opvang                 Vooropvang vanaf 9.00u. op dezelfde locatie.



10. Themakamp: Professor Kierewiet

Hou je van techniek en experimenteren? 
Dan moet je beslist deze week met ons op pad! Spelenderwijs kom je in contact met wetenschappen en doen we knots-
gekke spelletjes die ons helemaal kierewiet maken! Doe je met ons mee?”
In samenwerking met Creafant.

praktisch € 100

max 20
deelnemers

inschrijven 
voor

5 juni

datum Maandag 21 augustus – vrijdag 25 augustus 2017
uur 9.00u – 16.00u 
plaats Stekelbees Meer – Terbeeksestraat 6A – 2321 Meer
leeftijd 2010-2009-2008-2007-2006-2005
meebrengen Sportieve kledij en binnenschoenen, picknick, voldoende drinken
opvang                   Van 8.00u – 9.00u uur en van 16.00u – 17.00u  op dezelfde locatie

11. Sportspetters - omnisport

Heb je sportkriebels en wil je eens proeven van verschillende sporten? Dan is deze week zeker iets voor jou!
keeperspelen, stoeispelen, loopspelen, doelspelen en no zoveel andere sporten staan er op het programma.

In samenwerking met Progress Sports

praktisch € 75

max 75
deelnemers

inschrijven 
voor

5 juni

datum Maandag 21 augustus – vrijdag 25 augustus 2017
uur 9.00u – 16.00u 
plaats Vito – Ingang via Karel Boomstraat - Hoogstraten
leeftijd 2010-2009-2008-2007-2006-2005
meebrengen Sportieve kledij en binnenschoenen, picknick, voldoende drinken
opvang                  Van 8.30u  – 9.00 uur en van 16.00u – 16.30u  op dezelfde locatie
 opvang vroeger of later kan via stekelbees Hoogstraten. 
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Wat is Stekelbees?
Stekelbees is de buitenschoolse kinderopvang van Hoogstraten. Tijdens 
het schooljaar organiseren we voor- en naschoolse opvang. Tijdens de 
vakantie zijn we de ganse dag open om er een fijne vakantie van te ma-
ken met de kinderen. 

Waar en wanneer kan je komen spelen?
Tijdens de speelpleinwerking (3/7 tem 14/7 en 31/7 tem 11/8 ) 
• Stekelbees Minderhout: 
 vakantie opvang voor kleuters van geboortejaar 2011 – 2014
• Stekelbees Hoogstraten:-  
 vakantie opvang voor kinderen van geboortejaar 2010 – 2014
   - voor- en naopvang voor kinderen van geboortejaar 2005 – 2009
  kinderen moeten bij Stekelbees ingeschreven zijn bij het Speelplein    

op de dagen waarop ze voor- en naopvang reserveren!
  geboortejaar 2010 – 2011 kunnen kiezen tussen Stekelbees of 

Speelplein. Wanneer zij kiezen voor het Speelplein, kunnen ze bij Ste-
kelbees een plekje reserveren voor voor- en naopvang.

  op woensdag is er GEEN Speelplein en kunnen ALLE kinderen een 
plekje reserveren bij Stekelbees.

Hoe inschrijven?
Zie pagina 66

Contactgegevens
Zie pagina 72

Stekelbees Hoogstraten

 Hoogstraten Minderhout

Wie kleuters en lagere kleuters + 1ste leerjaar
 schoolkinderen (2014-2010)

Wanneer Opvang van Opvang van
 7u - 18.30u 7u - 18.30u



Week Speelplein? Locatie Soort opvang 

3 juli – 7 juli Ja Hoogstraten Voor- en naopvang

10 juli – 14 juli Ja Hoogstraten Voor- en naopvang
11/7 gesloten owv Vlaamse feestdag

17 juli – 21 juli Nee Collectieve sluiting Nee

24 juli – 28 juli Nee Collectieve sluiting nee

31 juli – 4  augustus Ja Hoogstraten Voor- en naopvang

7 augustus – 11 augustus Ja Hoogstraten Voor- en naopvang

14 augustus – 18 augustus Nee Hoogstraten Vakantie-opvang
 15/8 gesloten omv feestdag

21 augustus – 25 augustus Nee Hoogstraten Vakantie-opvang

28 augustus – 31 augustus Nee Hoogstraten Vakantie-opvang

 

Hieronder kan u een overzicht vinden om het duidelijk te maken waar kinderen  met geboortejaar 2005 – 2009 
naar opvang kunnen: 

kinderen van het jaar 2010-2011 hebben de keuze: Stekelbees of Speelplein 
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‘t Pierelierke

’t Pierelierke biedt buitenschoolse 
kinderopvang aan en heeft hiervoor 
een attest van toezicht van Kind en 
Gezin. 

Nog een paar weken en dan is het 
schooljaar gedaan. De kinderen kij-
ken er naar uit want twee maanden 
vakantie komen er aan. Voor de ma-
ma’s en papa’s is de vakantie meest-
al niet zo lang. Hoe moet dat met de 
kinderen? Waar kunnen we naartoe 
voor opvang? ’t Pierelierke kan jul-
lie hierbij helpen, plannen wordt zo 
minder zwaar. In juli en augustus 
staan wij voor jullie van maandag 
tot vrijdag klaar en zijn wij open van 
7.00u – 18.00u. Van 10 juli tot en met 
28 juli gaan we er zelf wel even tus-
senuit, en ook op 15 augustus kan je 
niet terecht voor je kleine spruit. 

Hoe inschrijven
Zie pagina 65!

Taal- & sportkamp

Voor anderstalige kinderen
Tijdens de vakantie spreekt uw zoon 
of dochter misschien niet zo veel 
Nederlands. Maar Nederlands spre-
ken en begrijpen is erg belangrijk 
op school. Tijdens het taal- en sport-
kamp leert en oefent uw kind Neder-
lands. Zo kan hij of zij beter volgen 
op school. We wisselen de lessen af 
met sport en spel.

Praktisch
Voor alle anderstalige kinderen van 
5 tot 12 jaar (geboren in 2012 tot en 
met 2005).
Van maandag 7 augustus tot en met 
vrijdag 18 augustus 2017 - niet op 14 
en 15 augustus.
Voor kinderen geboren in 2012-2011-
2010-2009-2008-2007-2006-2005: 
van 8u30 tot 16u30.
Voor- en naopvang mogelijk bij Ste-
kelbees (hiervoor moet u wel apart 
inschrijven!)
Locatie: Vrije Basisschool Spijker, 
Antoon de Lalaingstraat 3A, 2320 
Hoogstraten

Anderstalige ouders / gezinnen ont-
vangen via hun school een uitnodi-
ging voor het taal- en sportkamp. 
Heeft u deze uitnodiging nog niet 
ontvangen op 5 mei? U kan deze ook 
opvragen bij de dienst samenleving.

Meer info
Stadsbestuur Hoogstraten - Dienst 
Samenleving - 03 340 19 59 - samen-
leving@hoogstraten.be

Hoe inschrijven
Zie pagina 65!

Boemerang

Vakantieopvang voor kinderen en 
jongeren met een beperking. 

Tijd om uit te rusten, te spelen, te 
ravotten, een uitstapje te maken, 
gewoon fijn thuis te zijn,… Maar wat 
is die vakantie soms lang! Natuurlijk 
worden er kampen georganiseerd, 
is er speelpleinwerking of kun je 
beroep doen op een babysitdienst. 
Maar wat als je kind een mentale be-
perking heeft en bijzondere zorgen 
en begeleiding nodig heeft?
Daarom wordt er in Merksplas va-
kantieopvang georganiseerd, van 
24 juli tem 11 augustus, speciaal 
voor kinderen en jongeren met een 
mentale beperking

Hoe inschrijven
Zie pagina 65!



Voetbalstage

Dit jaar vindt er opnieuw een voetbal-
stage “Soccer Stars” in Minderhout 
plaats voor kinderen tussen 5 en 14 
jaar. Vier dagen lang leef je als een 
echte profvoetballer met trainingen 
vol techniek, coördinatie, 1 tegen 1 
duels en wedstrijdjes? Een team van 
ervaren en gediplomeerde trainers 
organiseert naast voetbaltraining 
ook nog allerlei spelactiviteiten. Ie-
dere dag wordt er een warm middag-
maal en drankje door Chaudfontaine 
Catering voorzien. Bovendien kan 
je prijzen winnen zoals een gesig-
neerd T-Shirt, waardebonnen,… Je 
kan kiezen om enkel op maandag, 
dinsdag, donderdag of vrijdag deel 
te nemen maar je kan je ook inschrij-
ven voor een volledige week en extra 
op woensdag een daguitstap naar 
Mega Speelstad in Wechelderzande 
te maken.

Praktisch
Data: 31 juli – 4 augustus 2017
Uur: 9.00u – 16.00u
Prijs: 115 euro voor 4 dagen of 149 
euro voor 5 dagen, vanaf het tweede 
kind van het gezin 10 euro korting
Plaats: Minderhout VV, Heistraat 2A, 
2322 Minderhout
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Locaties

- GBS Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 21, Hoogstraten 
- LDC, Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten 
- IKO Hoogstraten, Dokter Versmissenstraat 6, 2320 Hoogstraten
- IKO Groenewoud, Buizelstraat 11, Hoogstraten
- Busparking VTI Spijker, Gelmelstraat 62, Hoogstraten 
- Rabboenizaal ASO Spijker , Lindendreef 37, Hoogstraten
 Ingang via Antoon de Lalaingstraat
- Zwembad Sportoase Stede Akkers, 
 Katelijnestraat 31, 2320 Hoogstraten 
- Refter/ turnzaal Wijsneus, ingang via Kerkpad, Wortel 
- Speelbos Wortel kolonie, Kruispunt Poeleinde en Beukendreef
- Turnzaal De Meerpaal, Terbeeksestraat 6, Meer 
- Ingang de Mosten, Hoogeind 74, Meer 
- Turnzaal De Klimtoren, Gemeenteplein, Meerle 
- Polyvalent sportplein Meerle, Gemeenteplein, Meerle 
- Speelplein Treslong, Minderhout 
- Turnzaal Scharrel, Witherenweg 2, Minderhout 

Ingang de Mosten, Hoogeind 74, Meer
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Inschrijvingsdata 
Wat Wanneer Waar

Vlieg-uit, 
speelplein  zomerkampen  Maandag 8 mei  2017 vanaf 18u

Stekelbees Maandag 15 mei  2017 vanaf 20u

’t Pierelierke

 
Taal- en Sportkamp Vanaf 8 mei tot 15 juni

Voetbalstage Tot en met 28 juli 2017

Boemerang Inschrijven VOOR 15 mei 2017

 

http://hoogstraten.ticketgang.eu  
via je gezinsaccount of
onthaalbalie Vrije Tijd ( historisch 
stadhuis – Vrijheid 149 – Ho.

Via: www.landelijkekinderopvang.be 
Zoek Kinderopvang  - Typ Hoogstraten 
Klik op vergrootglas bij IBO Ho.
LET OP: Je kan enkel online inschrij-
ven indien je een account hebt 
aangemaakt. 

0495/25.26.59   of 0494/91.87.20
www.tpierelierke.be
e-mail: tpierelierke@gmail.com

Inschrijvingsformulier af geven bij de 
dienst Toerisme ( vrijheid 149, Ho.)
Inschrijvingsformulier afgeven op de 
school van uw kind en het bedrag 
overschrijven op rekeningnummer 
BE72 0910 0009 5716 met vermelding 
“inschrijving taal- en sportkamp 
NAAM KIND”.

www.progresssports.com 

http://www.deas.be/afdelingen/
vakantieopvang/ 
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Ticket Gang 

Maak eenmalig een gezinsaccount aan. 

Volg deze stappen: 

1) Ga naar http://hoogstraten.ticketgang.eu

2) Maak uw gezin-account aan:
a. klik op de knop 
b. Kies een login en paswoord
c. Vul de contactgegevens van uw account in
d. Vink aan dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden 
                        Uw gezin-account is aangemaakt!

3) Registreer de kinderen van uw gezin:
a. Registreer een kind door te klikken op de knop                           (rechts op het scherm).
b. Vul Voornaam, Familienaam en Geboortedatum in. 
c. U kan “Aandachtspunten van het kind” invullen die zullen meegedeeld worden aan de animatoren.
d. Vink het  antwoord op  enkele  vragen aan voor uw kind.
e. Herhaal deze stappen voor elk kind van uw gezin.
         Uw kinderen zijn geregistreerd onder de gezin-account!

Registreer als gezin  

 

 

Via TicketGang kan je uw kinderen online inschrijven voor Vlieg-Uit, kampen en speelplein betalen en je 
contactgegevens beheren. Ook dit jaar gaan we op dezelfde manier te werk!
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De Vlieg-pas dient als toegangsbewijs bij de start van de activiteit! Vergeet hem zeker niet mee te nemen!

Van zodra u een gezinsaccount hebt aangemaakt kan u inschrijven en betalen. 
Volg deze stappen: 

              
1) Schrijf uw kinderen in voor het evenement van uw keuze:
a. Klik op de knop  
b. Klik het evenement aan waarvoor u wil inschrijven. 
c. Selecteer per kind alle data of periode waarvoor u wil inschrijven en klik op opslaan.
d. Controleer uw inschrijvingen op het betaaloverzicht en klik op

2) Je kan nu snel en eenvoudig online betalen met uw:
 • debetkaart (normale bankkaart van je bank):

  

 • kredietkaart:

 
(Om de veiligheid van de transactie te waarborgen zullen de meeste banken vragen om een kaartlezer of digipas te 
gebruiken, deze kan u meestal gratis verkrijgen bij uw bank.)

  Na de betaling kan u onmiddellijk uw inschrijvingslijst afdrukken.  De inschrijvingslijst wordt ook   
verzonden naar uw mailadres. 

Indien de activiteit is uitverkocht kan je uw kind nog aanmelden op de wachtlijst. Deze gaan open op 6 maart vanaf 
20u. Van zodra een plaatsje vrij komt wordt u via telefoon of mail gecontacteerd.

 

 Betaal  

Jeugdaanbod

Moeilijkheden bij de aanmaak van een gezinsaccount of bij de inschrijving? Wij helpen u graag 
verder aan onze onthaalbalie Vrije Tijd ( historisch stadhuis – Vrijheid 149 – Hoogstraten ) of via 
03 340 19 78.



Elk kind moet de kans krijgen om een leuke en gevarieerde vakantie te beleven. Het stadsbestuur van Hoogstraten 
wil kinderen en jongeren tot 18 jaar ondersteunen, door onder andere de financiële drempel te verlagen. 
Vanaf 2017 is er voor al het gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren (vlieg-uit, speelplein, kam-
pen, inkom De Mosten en kindervoorstellingen van het gemeenschapscentrum) een verminderd tarief van -50%. 

Welke kinderen en jongeren komen in aanmerking?
• Gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming
• Gezinnen onder budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling 
• Kinderen die onder begeleiding staan van het Comité Bijzondere jeugdzorg
• Een uitzondering kan gemaakt worden op advies van het OCMW
Kinderen en jongeren wonen in Hoogstraten. 

Een sociaal tarief aanvragen? 
Nog geen gezinsaccount via ticketgang? 
Kijk op pagina 67 en volg de stappen, vul een aanvraagformulier in via www.hoogstraten.be/vrijetijdsparticipatie 
of neem contact op met afdeling cultuur en vrijetijd – Vrijheid 149 – 03 340 19 52
Reeds een gezinsaccount aangemaakt? 
Stap 1: Meld je aan
Stap 2: Druk op de knop ‘Mijn aanvragen’
Stap 3: Druk op de knop ‘Aanvraag sociaal tarief’
Stap 4: U ontvangt via mail een aanvraagformulier
Van zodra het sociaal tarief is bevestigd ontvangt u voor elk kind van het gezin een nieuwe Vliegpas (tot 15 jaar) of 
vriendenpas (15 tot 18 jaar) en wordt de vermindering automatisch verrekend bij de inschrijving of de aankoop van 
een ticket. Opgelet: een sociaal tarief moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden! 

Meer informatie?
Stadsbestuur Hoogstraten – Cultuur en vrijetijd – Vrijheid 149 – 03 340 19 52 – jeugd@hoogstraten.be 
OCMW Hoogstraten – Jaak Aertslaan 7 – 03 340 16 01 - socialedienst@ocmwhoogstraten.be 
www.hoogstraten.be/vrijetijdsparticipatie
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Sociaal tarief gemeentelijk vrijetijdsaanbod

Wist je dat…
• Je al onze activiteiten onder ‘jeugdaanbod’ kan vinden.
• Je voor de inschrijvingsdatum al eens een kijkje kan nemen naar ons activiteitenaanbod.
• Je de  activiteiten per soort kan filteren door het ‘type aanbod’ aan te duiden. Zo kan je bv. enkel de Vlieg-

Uit activiteiten bekijken.
• Je bij de status kan bekijken of de activiteit nog beschikbaar of reeds volzet is.



Hoogstraten
stadsbestuur

Vlieg
  mee! 

 Algemene
info
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Brengen en ophalen
kinderen

Om onze activiteiten vlot te la-
ten verlopen vragen wij u om de 
kinderen te brengen en op te halen 
tijdens de aangegeven uren. Indien 
u uw kind later brengt of vroe-
ger haalt stoort dit de begeleide 
activiteiten of lessen. Lukt dit om 
gegronde reden niet, bv. omwille 
van een doktersbezoek, familiale 
omstandigheden,… dan vragen we 
om de begeleiding op voorhand in 
te lichten.

Vanaf 15 minuten voor en 15 minu-
ten na een activiteit kan u uw zoon/
dochter brengen of ophalen. Meer 
info over begin- en einduur kan je 
vinden bij de uitleg van de activiteit. 

Iets speciaal meebrengen?
Kinderen die deelnemen aan 
het speelplein, nemen zelf een 
lunchpakketje met drankje en 
tussendoortje mee. We vragen de 
ouders om geen snoep of chips 
in de brooddoos te stoppen. Er is 
steeds kraantjeswater ter beschik-
king.

Zakgeld
Bij uitstappen mogen de kinderen 
maximum 5 euro zakgeld meene-
men.

Spelen en sporten staan steeds 
centraal, speelkledij die vuil mag 
worden en sportkledij (met aan-
gepaste schoenen) zijn dan ook 
zeker aan te raden.

Persoonlijk (spel)materiaal zoals 
tablet, gsm, mp3-speler en andere 
elektronische toestellen of gevaar-
lijke materialen laat je thuis. 

Hoe een activiteit annuleren?

Vlieg-Uit & Kampen:
Indien uw kind niet naar de activi-
teit kan komen verwittigt u zo snel 
mogelijk de jeugd- of sportdienst 
(03 340 19 78 ) of vlieg@hoogstra-
ten.be .

LET OP:
Annuleren kan mits een administra-
tieve kost van 1 euro per geannu-
leerde activiteit. Dit kan tot 1 maand 
voor de aanvang van de activiteit of 
bij een gegronde reden zoals ziekte 
of ernstige familiale omstandighe-
den.
Bij het binnenbrengen van een gel-
dig doktersattest vervalt de admi-
nistratieve kost.
U betaalt de volledige activiteit als u 
laattijdig of niet annuleert.

De organisatie kan wegens omstan-
digheden een activiteit annuleren. 
De ingeschreven kinderen worden 

tijdig verwittigd en de activiteit 
wordt volledig terugbetaald.

Stekelbees:
Meer info in verband met het annu-
leren van de activiteit kan u terug-
vinden in ons vakantieprogramma. 
Dit zal tijdig verschijnen op de 
website www.landelijkekinderop-
vang.be.

Klik op ‘ik zoek kinderopvang’. Vul 
‘Hoogstraten’ in en laat de site zoe-
ken. U zoekt IBO Hoogstraten. Ver-
volgens klikt u op het vergrootglas 
dat naast IBO Hoogstraten staat.

Wanneer u de info die u zoekt niet 
kan terugvinden mag u ons steeds 
mailen of bellen.

Fiscaal of mutualiteitsattest
Vanaf 1 januari 2005 zijn de kosten 
voor de opvang van kinderen tot 12 
jaar tijdens de vrije tijd fiscaal af-
trekbaar. Alle initiatieven die u kan 
terugvinden in de folder ‘Vakantie 
in Hoogstraten’ vallen onder deze 
regeling.
U ontvangt automatisch een fiscaal 
attest via mail voor de activiteiten 
van Vlieg-Uit.
Via uw gezinsaccount op TicketGang 
kan u het fiscaal- en mutualiteitsat-
test raadplegen en afdrukken.
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Colofon
Vakantie in Hoogstraten verschijnt twee keer per 
jaar en is een uitgave van stadsbestuur Hoogs-
traten.

Verantwoordelijke uitgever: Tinne Rombouts, Roger Van Aperen 

Redactie: jeugddienst en sportdienst

 deze uitgave is gedrukt op 100% gerecycleerd papier 

Hoogstraten
stadsbestuur

Contactgegevens:
Jeugd- en sportdienst Hoogstraten
Vrijheid 149
2320 Hoogstraten
03 340 19 78
vlieg@hoogstraten.be

Openingsuren 
onthaalbalie Vrije Tijd:

Maandag tot vrijdag:
9.00u – 12.00u
13.00u – 16.00u

Zaterdag:
10.00u – 12.00u
13.00u – 16.00u

Zondag 
( van 1 april t/m 30 september )
10.00u – 12.00u
13.00 – 16.00u

Stekelbees
Karel Boomstraat 44
2320 Hoogstraten
03 314 68 00
lkhoogstraten@landelijkekinderopvang.be

’t Pierelierke
Heimeulenstraat 26 bus A
2328 Meerle
0495 25 26 59 of 0494 91 87 20
Tpierelierke@gmail.com
www.tpierelierke.be
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