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Vakantie in Hoogstraten  
Een vakantiegevoel voor elk kind! 
Onder de naam ‘Vakantie in Hoogstraten’ bundelt het stadsbestuur van Hoogstraten 
het opvang – en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren tussen 3 en 15 jaar. Binnen 
het aanbod streven we samen met animatoren en externe organisatoren naar een TOP 
vakantiegevoel voor elk kind. We bieden kinderen en jongeren  een leuke tijd aan via  
Vlieg-UiT, Speelpleinwerking en dagkampen. Ook voor tieners zoeken we naar een 
uitdagend aanbod. Dit doen we in samenwerking met Rijkevorsel. 

Vlieg-UiT in de paasvakantie!  
Tijdens de paasvakantie neemt Vlieg Hoogstraten kinderen en jongeren 2 weken mee naar de leukste plekjes in Hoogstraten 
en omstreken. Vlieg-UiT is een fijne mix van vrijetijdsactiviteiten. De activiteiten zijn afgestemd op leeftijd en interesses, we 
proberen daarom het aanbod zo gevarieerd mogelijk te maken. Zo zijn we steeds opzoek naar nieuwe sporttakken, activitei-
ten met cultureel of mondiaal tintje, workshops voor crea-bea’s, leuke spelen voor de ravotters en super coole uitstappen. 

Inschrijven voor Vlieg-UiT paasvakantie kan vanaf 4 februari 2019 om 18.00 uur. 

EEN OVERZICHT! 

De tuin van de walvis € 10 6 april 14:00 – 16:00 GC Hoogstraten KL – LS 

Hartige en zoete taartjes € 5 8 april 09:00-12:00 De Wijsneus LS 

taartjes en gebakjes € 5 8 april 13:30- 16:00 De Wijsneus KL 

Vlieg gaat indoorskiën  
en snowboarden 

€ 26 9 april 08:30-16:30 Busparking Spijker LS – T 

Naaiatelier € 6 10 april 09:00-12:00 BiB Hoogstraten 3456 LS

Ciné Kids: ZOOks € 2 10 april 14:00-16:30 GC Hoogstraten LS 

Vlieg naar de Antwerpse zoo € 13 11 april 09:00- 16:30 Busparking Spijker LS 

Poppentheater - Rara € 7,5 12 april 09.30 – 12.00 GC Hoogstraten KL - 12 LS

Gekleurd zand € 5 15 april 09:30-12:00 De Wijsneus KL

Handige potjes € 5 15 april 13:30-16:30 De Wijsneus LS

Vlieg naar Sportmuseum  
en het hoogteparcours 

€ 14 16 april 08:45- 17:15 Busparking Spijker 3456 LS – T 

Leer programmeren  € 5 17april 09:00-12:00 BiB Hoogstraten  LS 

Het dansende dierenbos € 5 17 april 13:30- 16:00 BiB Hoogstraten KL 

Vlieg naar Bobbejaanland € 20 18 april 09:00- 17:00 Busparking Spijker LS 

Op bezoek bij Koeboer € 10 19 april 09:00- 15:30 De Wijsneus KL – 12 LS 

BUITENSPEELDAG GRATIS 24 april  13.30 – 17.00 De Mosten  KL – LS – T 

Wat is Stekelbees?
Stekelbees is de buitenschoolse kinderopvang van Hoogstra-
ten. Tijdens het schooljaar organiseren we voor- en naschool-
se opvang. Tijdens de vakantie zijn we de ganse dag open om 
er een fijne vakantie van te maken met de kinderen. 

Waar en wanneer kan je komen spelen?
Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen bij ons komen  
spelen! Wij zijn heel de paasvakantie open.  

Wie 
Hoogstraten Kleuters + lagere schoolkinderen 
   Opvang van 7u – 18.30u 
Minderhout  Kleuters + 1e leerjaar ( 2016 – 2012 )
   Opvang 7u – 18.30u

Inschrijven Stekelbees 
Maandag 11 maart 2019 vanaf 20u 
LET OP: Je kan enkel online inschrijven indien je een account 
hebt aangemaakt.  

Meer info 
via www.landelijkekinderopvang.be 
> Zoek Kinderopvang > Typ Hoogstraten 
> Klik op vergrootglas bij IBO Hoogstraten

 
 
 
 
 
 
Hoe annuleren?
Meer info in verband met het annuleren van de opvangdagen 
kan u terugvinden in onze handleiding. Dit zal tijdig verschij-
nen op de website  www.landelijkekinderopvang.be.

Klik op ‘ik zoek kinderopvang’. Vul ‘Hoogstraten’ in en laat de 
site zoeken. U zoekt IBO Hoogstraten. Vervolgens 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.

Colofon: Vakantie in Hoogstraten is een uitgave van Stad Hoogstraten.  
Verantwoordelijke uitgever: Stad Hoogstraten - Redactie: dienst vrije tijd 

Contactgegevens: Dienst vrije tijd Hoogstraten Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten - Vlieg@Hoogstraten.be - 03340 19 78

Uitgebreide speelpleinwerking tijdens  
zomer 2019!   

Speelplein
Hoogstraten organiseert tijdens de zomervakantie  een speelpleinwerking voor alle kinderen die geboren zijn tussen 
2013 en 2007. Ravotten, spelen, knutselen, kleuren, armbandjes maken, boeken lezen,… zijn allemaal mogelijk. Op het 
speelplein zijn de kinderen  vrij om te kiezen wat ze graag willen doen. Elke dag staat in het teken van een thema dat 
volledig uitgewerkt wordt met leuke activiteiten, speelhoeken, … door een enthousiast team van animatoren.  

NIEUW! Het speelplein wordt uitgebreid!  
7 weken kan er op het speelplein gespeeld worden! Het speelplein gaat steeds door in de gemeentelijke basisschool van 
Hoogstraten. Er is voor- en naopvang mogelijk bij Stekelbees. (Niet bij collectieve sluiting Stekelbees!) Het aanvangsuur 
loopt tussen 08.30 uur en 09.00 uur. Kinderen kunnen weer opgehaald worden vanaf 16.00 uur tot 17.00 uur.  
In de laatste week van augustus zijn er 3 speeldagen ingepland!  
Elke dinsdag van het Speelplein gaan we zwemmen bij Sportoase! Vergeet zeker geen zwemgerief voor een frisse duik! 

Inschrijven voor speelplein zomervakantie kan vanaf 4 februari 2019 om 18.00 uur.  
Het speelplein kost €6.50 per dag.

ALVAST EEN OVERZICHT VOOR DEZE ZOMER! 

1 juli Speelplein gesloten

2 juli Speelplein reist naar de dinotijd

3 juli Speelplein gesloten 

4 juli Speelplein reist naar de sixties

5 juli Speelplein reist naar nooitgedachtenland

15 juli Speelplein springt de toekomst in

16 juli Speelplein springt wonderwaterwereld in 

17 juli Speelplein gesloten 

18 juli Speelplein springt tot de maan 

19 juli Speelplein springt de groentetuin in 

5 aug Speelplein is verliefd

6 aug Speelplein is iets vergeten 

7 aug Speelplein gesloten 

9 aug Speelplein is ollebollesnolledolleke

10 aug Speelplein is vies

19 aug Speelplein maakt vliegers en raketten 

 20 aug Speelplein maakt gekke dromen 

21 aug Speelplein gesloten 

22 aug Speelplein maakt monsters 

23 aug Speelplein maakt het grootste feest 

8 juli Speelplein ontdekt het leger

9 juli Speelplein ontdekt gekke sporten 

10 juli Speelplein gesloten 

11 juli Speelplein ontdekt de menukaart

12 juli Speelplein ontdekt Hoogstraten  

29 juli Speelplein speelt toneel 

30 juli Speelplein speelt op wieltjes

31 juli Speelplein gesloten 

1 aug Speelplein speelt muziek

2 aug Speelplein speelt met opa’s en oma’s

12 aug Speelplein swingt Rock&Roll

13 aug Speelplein swingt de wereld rond 

14 aug Speelplein gesloten 

15 aug Speelplein gesloten 

16 aug Speelplein gesloten 

26 aug Speeldag in het bos 

27 aug Speeldag is crea-zwemdag  

28 aug Speelplein gesloten 

29 aug Uitstap Vlieg-UiT 

30 aug Speeldag in de Mosten 

Locaties activiteiten
Activiteiten van het vakantieaanbod gaan door in  
Hoogstraten. Kijk goed waar de activiteit door gaat.  
We lijsten hier de volledige adressen voor u op. 

2320 Hoogstraten
- Busparking Spijker: Gelmelstraat 62 - Hoogstraten
- Raboenizaal: Lindendreef 36 - Hoogstraten  
- Sportoase Stede Akkers: Katelijnestraat 31 - Hoogstraten 
- TC De Vrijheid: Achtelsestraat 72 - Hoogstraten 
- Auditorium IKO: Buizelstraat 11 -  Hoogstraten 
- BiB Hoogstraten: Gelmelstraat 1B - Hoogstraten 

2323 Wortel
- De Wijsneus: Ingang via Kerkpad - Wortel 
- TC De Langenberg: Langenberg 44A - Wortel 

2321 Meer
- Stekelbees Meer: Terbeeksestraat 6 - Meer 
- De Mosten: Hoogeind 74 - Meer 

2328 Meerle
- Turnzaal Meerle: Gemeenteplein - Meerle



Hoe een activiteit  
annuleren?
Vlieg-Uit & Kampen
Indien uw kind niet naar de activiteit kan komen verwittigt u 
zo snel mogelijk de jeugddienst (03 340 19 78)  
of vlieg@hoogstraten.be.

LET OP 
Annuleren kan mits een administratieve kost van 2 euro per ge-
annuleerde activiteit. Dit kan tot 1 maand voor de aanvang van 
de activiteit of bij een gegronde reden zoals ziekte of ernstige 
familiale omstandigheden. Bij het binnenbrengen van een 
geldig doktersattest vervalt de administratieve kost. U betaalt 
de volledige activiteit als u laattijdig of niet annuleert.

De organisatie kan wegens omstandigheden een activiteit 
annuleren. De ingeschreven kinderen worden tijdig verwittigd 
en de activiteit wordt volledig terugbetaald.

Inschrijven
TicketGang
Via TicketGang kan je je kinderen online inschrijven voor Vakan-
tie in Hoogstraten, betalen en je contactgegevens beheren. Ook 
dit jaar gaan we op dezelfde manier  te werk!

Maak eenmalig een gezinsaccount aan.  
Volg deze stappen: 

1 Ga naar http://hoogstraten.ticketgang.eu
2 Maak je gezin-account aan:
 a. klik op de knop   Registreer als
 b. Kies een login en paswoord
 c. Vul de contactgegevens van je account in
 d. Vink aan dat je akkoord gaat met de Algemene voorwaarden 

 Je gezin-account is aangemaakt!

3 Registreer de kinderen van je gezin:
 a. Registreer een voor een je kind(eren) door te klikken op de  
  knop   Nieuw   (rechts op het scherm).
 b. Vul Voornaam, Familienaam en geboortedatum in. 
 c. Je kan “Aandachtspunten van het kind” invullen die zullen  
  meegedeeld worden aan de animatoren.
 d. Vink het  antwoord op  enkele  vragen aan voor je kind.
 e. Herhaal deze stappen voor elk kind van je gezin.

 Je kinderen zijn geregistreerd onder de gezin-account!

Per kind ontvangt een ‘Vlieg-pas’, met daarop de naam van je 
kind, het adres en een unieke barcode! Deze pas blijft geldig tot 
het jaar waarin je kind 15 jaar wordt! 

De Vlieg-pas dient als toegangsbewijs bij de start van de  
activiteit! Vergeet hem zeker niet mee te nemen!

Van zodra je een gezinsaccount hebt aangemaakt kan je  
inschrijven en betalen. 

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

2 Je kan nu snel en eenvoudig online betalen met je:
 • debetkaart (normale bankkaart van je bank):
 • credit card:   
 (Om de veiligheid van de transactie te waarborgen zullen de  
 meeste banken vragen om een kaartlezer of digipas te  
 gebruiken; Deze kan je meestal gratis verkrijgen bij je bank.)

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

Indien de activiteit is uitverkocht kan je uw kind nog aanmelden 
op de wachtlijst. Van zodra een plaatsje vrij komt wordt u via 
telefoon of mail gecontacteerd. 

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 – 
openingsuren zie contactgegevens ) of via 03 340 19 78.

Fiscaal- of 
mutualiteitsattest
Fiscaalattest
Vanaf 1 januari 2005 zijn de kosten voor de opvang van 
kinderen tot 12 jaar tijdens de vrije tijd fiscaal aftrekbaar. 
Alle initiatieven die u kan terugvinden in de folder ‘Va-
kantie in Hoogstraten’ vallen onder deze regeling.

U ontvangt automatisch een fiscaal attest via mail voor 
de activiteiten van Vakantie in Hoogstraten.

Mutualiteitsattest
Ook bij uw ziekenfonds kan u terecht voor terugbetaling 
van de activiteiten van Vakantie in Hoogstraten. Via Tic-
ketGang kan u het bewijs van deelname na de activiteit 
afdrukken. 

Via uw gezinsaccount op TicketGang kan u het fiscaal- en 
mutualiteitsattest raadplegen en afdrukken.

Kleuterstage - zomervakantie 
Hou jij ook van bewegen, knutselen, kliederen en kladderen? Dan is de kleuterstage zeker 
iets voor jou! Elke dag werken we binnen een thema dat aansluit bij de leefwereld van de 
kleuters. In de voormiddag gaan we bewegen en in de namiddag staat er spel- en knutsel-
plezier op het programma! 

Nieuw! Kleuters die 3 zijn bij start van de kleuterstage kunnen ook deelnemen. 

In samenwerking met Play & Sport 

Vlieg je mee?  Zonnestraaltjes Vakantiekriebels
1 – 5 juli  8 – 12 juli   29 juli – 2 aug

Dappere helden Op schattenjacht
5 – 9 aug  19 – 23 aug  

115 

09.00 – 16.00 uur (voor- na opvang ter plaatse van 08.00 – 17.00 uur) 

Stekelbees Meer

 2016 – 2013 

 24 juni (Let op! Kleuterstage gaat door vanaf 20 inschrijvingen) 

 Max 50 deelnemers 

Combistage  
krokusvakantie en paasvakantie
Zit jij ook niet graag stil tijdens de schoolvakanties? Dan is deze combistage iets voor jou! 
We wisselen fijne creaopdrachten af met verschillende balsporten! Tot op onze supercole 
crea- sport combistage! 

In samenwerking met Play & Sport

Creastage ‘Gemaskerd bal’-Balsporten Creastage ‘Happy Easter’- Balsporte
4 – 6 maart     8 – 12 april 

69      115 

09.00 – 16.00 uur (voor- na opvang ter plaatse van 08.00 – 17.00 uur) 

Stekelbees Meer

 2012 - 2007 

 week voor startdatum (Let op! Combistage gaat door vanaf 20 inschrijvingen) 

 Max 40 deelnemers 

Sportstage - zomervakantie 
Ben jij verzot op balsporten of beweeg je graag op muziek? Tijdens de sportstages in de 
zomervakantie rijken we alle verschillende balsporten aan. Van voetbal tot trefball, van 
volleybal tot baseball,… en nog veel meer! Tijdens de dansstage leren we tal van dansbewe-
gingen en moves op de coolste muziek. Tijdens de sportstages gaan we een keer zwemmen 
bij Sportoase. 

De sportstages worden afgesloten met een spetterend toonmoment! 

In samenwerking Play & Sport

Sport ‘Ballenfestival’ Dans ‘Coolkids’ Sport ‘Ballenfestival’
1 – 5 juli   8 juli – 12 juli   19 - 23 aug 

110  110 110

Dans ‘Dansfestival’ Sport ‘Ballenfestival’ Dans ‘Dance @ the catwalk’
19 – 23 aug   26 - 29 aug  26 – 29 aug  

110 86 86

09.00 – 16.00 uur (voor- na opvang ter plaatse van 08.00 – 17.00 uur) 

VITO

 2012 - 2007 

 24 juni (Let op! Sportstage gaat door vanaf 20 inschrijvingen) 

 Max 40 deelnemers

Tips bij het inschrijven
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.

Heb je nog andere tips of opmerkingen over de  
manier van inschrijven. Laat het ons zeker weten 
op vlieg@hoogstraten.be! 

Kampen  NIEUWTJE! Er worden meer kampen georganiseerd!  
    Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Stadsbestuur tijdens de paas- en zomervakanties crea- en sportkampen. Dit jaar organiseren we 3-daagse sport- en creakampen tijdens krokus en herfstvakantie!  
    Inschrijven voor kampen tijdens krokus- en paasvakantie kan nu al! Inschrijven voor zomerkampen kan vanaf 4 februari 2019 om 18.00 uur.  
    Hieronder het volledige aanbod op een rijtje. 

FAQ & algemene afspraken 
Elk jaar worden er veel mails gestuurd naar de jeugddienst met verschillende en vaak dezelfde vragen. Hoe moet ik annuleren,  
is er nog plaats voor activiteit x, waar vind ik mijn mutualiteitsattest, waar is het speelbos van Wortel Kolonie,…  
Al de antwoorden op deze vragen kunnen jullie terugvinden op de website van hoogstraten!  
Heb je een vraag? Surf naar www.hoogstraten.be/vlieg-hoogstraten-FAQ  

Algemene afspraken 
Brengen en ophalen kinderen: 
Om de activiteiten vlot te laten verlopen vragen wij u om de kinderen te brengen en op te halen tijdens de aangegeven uren. 
Indien u uw kind later brengt of vroeger 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 minuten na een activiteit kan u uw zoon/dochter brengen of ophalen. 

Iets speciaal meebrengen?  
Spelen en sporten staan steeds centraal, speelkledij die vuil mogen worden en sportkledij (met aangepaste schoenen) zijn dan 
ook zeker aan te raden. Persoonlijk (spel)materiaal zoals tablet, gsm en andere elektronische toestellen of gevaarlijke materialen 
laat je thuis. 

Uitstappen – zakgeld – KidsID  
Wanneer uw kind op uitstap gaat moeten zij steeds een eigen lunchpakket meenemen. Bij goedweer smeert u uw kind goed in 
voor vertrek. Bij slechtweer gaat de uitstap door, een regenjas in de rugzak is geen overbodige luxe.  
Bij uitstappen mogen kinderen maximum 5 euro zakgeld meenemen. Kinderen moeten een KidsID meenemen op uitstap.

NIEUW! Timmerdorp @ Chiro Meerle - zomervakantie

Heb je altijd al je eigen dorp willen timmeren? Of hou je van kampen bouwen? Dan is het 
Timmerdorp zeker iets voor jou! Op het Timmerdorp bouwen we in een week tijd ons eigen 
houten dorp. Met een eigen bouwgrond en allerlei materiaal ben je helemaal klaar om te 
bouwen en timmeren. Volg de workshops en word expert in je vak. Heb je even genoeg van 
het timmeren? Geen probleem, onze animatoren staan klaar met een spelaanbod voor ieder-
een die graag even zijn bouwplannen wil opbergen. En als dat nog niet genoeg is houden we 
op het einde een groot dorpsfeest waarop alle ouders en kinderen welkom zijn.

In samenwerking met Wakasa 

Timmerdorp 
26 – 29 april  

135

09.00 – 16.00 uur 

Chiro Meerle – moeilijk daar te gera-
ken? Laat het ons weten zodat  

 we naar oplossing kunnen zoeken! 

Zin om te blijven slapen op het timmerdorp? 
Dat kan! 

195 / maaltijden inbegrepen

 veldbed/ luchtmatras, slaapzak,  
 voldoende kledij, toiletgerief,…  
 Zie informatiemail. 

 2010 - 2007 

 een week voor startdatum 

 Max 60 deelnemers 

Wakeboard & Adventure   
zomervakantie  
5 dagen extreme fun! Leer de basics en tricks van het waterskiën en wakeboarden. Naast 
het water bieden we een gevarieerd aanbod van avontuurlijke activiteiten en het nieuwe 
klimpark @ De Mosten! 

In samenwerking met Goodlife Cablepark en Buitenspel  

Wakeboarden voor Tieners 
8 – 12 juli  

155 

10.00 – 16.00 uur (vooropvang ter plaatse 
vanaf 09.00 uur) 

Goodlife Cablepark 

 2008 - 2004

 24 juni 

 Max 20 deelnemers 

Wakeboarden voor Tieners 
29 juli – 2 aug   

155 

10.00 – 16.00 uur (vooropvang ter plaatse 
vanaf 09.00 uur) 

Goodlife Cablepark

 2008 - 2004 

 22 juli 

 Max 20 deelnemers

Wakeboarden 4Kids! 
5 – 9 aug 

155 

10.00 – 16.00 uur (vooropvang ter plaatse 
vanaf 09.00 uur) 

Goodlife Cablepark

 2010 - 2007 

 29 juli 

 Max 25 deelnemers  

Wakeboarden voor Tieners 
19 – 23 aug  

155 

10.00 – 16.00 uur (vooropvang ter plaatse 
vanaf 09.00 uur) 

Goodlife Cablepark

 2008 - 2004 

 12 aug 

 Max 20 deelnemers

Creastage - zomervakantie 
Hou jij van tekenen, knutselen en creatief bezig zijn? Tijden de creastage toveren we je om 
tot een echte kunstenaar! We wisselen de crea af met een heleboel toffe sporten. 

In samenwerking met Play & Sport 

Onderwaterwereld  Droomfabriek Kleurenpracht Toptalent
 1 – 5 juli   8 juli – 12 juli  5 – 9 aug  19 – 23 aug  

115 

09.00 – 16.00 uur (voor- na opvang ter plaatse van 08.00 – 17.00 uur) 

Stekelbees Meer

 2012 - 2007 

 24 juni (Let op! Creastage gaat door vanaf 20 inschrijvingen) 

 Max 40 deelnemers

NIEUW! Zwem- & gevechtsporten - zomervakantie  
Van wedstrijdjes crawlzwemmen tot reddend zwemmen of waterpolo. Van judo tot tai chi of 
taekwando. Tijdens deze week gaan we elke dag zwemmen en leren we verschillende ge-
vechtsporten. We verzamelen bij VITO en gaan te voet naar Sportoase om daar onze sporten 
onder de knie te krijgen. 

In samenwerking met Play & Sport. 

Zwem- & gevechtsportenstage 
1- 5 juli 

120
09.00 – 16.00 uur (voor- na opvang ter plaatse van 08.00 – 17.00 uur) 

VITO 

 2012 - 2007 

 24 juni (Let op! Sportstage gaat door vanaf 15 inschrijvingen) 

 Max 25 deelnemers 

Tenniskampen - paasvakantie en zomervakantie 
Tennissen op de verschillende tenniskampen bij de Hoogstraatse tennisclubs is leerrijk, uit-
dagend, sportief, kortom supertof! Je leert de verschillende basisvaardigheden en je speelt 
wedstrijdjes. 

Tennis 5 – daagse  Tennis 2 – daagse Tennis 5 – daagse Tennis 2 – daagse
15 – 19 april   18 – 19 april  8 – 12 juli   12 – 13 aug

65  27  65 27 

TC De Vrijheid  TC De Langenberg  TC De Vrijheid TC De Langenberg

10.00 – 16.00 uur 

 2012 - 2007 

 een week voor startdatum 

 Max 30 deelnemers 

Speel & leer 2-daagse - zomervakantie  
Tellen, rijmen, schrijven, knutselen, sport en spel. Tijdens deze leerrijke, speelse 2- daagse 
stomen we je kind klaar voor het nieuwe schooljaar!

In samenwerking met logopediepraktijk Inge Laurijssen 

12-13 augustus   

09.00 – 16.00 uur  (opvang 08.30- 16.30 uur) 

34 euro

Stekelbees Meer 

 2013 – 2012

 voor 6 augustus 2018 

 Max 40 deelnemers


