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De paasvakantie is in aantocht. Twee weken 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 maandelijkse 
vliegtips, de Uit-databank of www.uitmetvlieg.be . Vlieg wijst families de weg naar straffe vrijetijds-
activiteiten voor kinderen!

Ook dit jaar zijn er enkele veranderingen gebeurd. 

Vanaf dit jaar kan je vanaf 6 maart 2017 reeds inschrijven voor de zomerkampen. De omnisportkam-
pen werden aangevuld met verschillende andere initiatieven. Zo kan jouw kleuter deze zomer ook 
bij ons terecht voor themakampen. De kinderen van de lagere school kunnen dan weer genieten 
van themakampen, creastages en een danskamp! 

Het speelplein wordt ook deze zomer niet vergeten. Deze gaan opnieuw door in de gemeentelijke 
basisschool van Hoogstraten  van 3 tot 14 juli en van 31 juli tot 11 augustus 2017. Meer info hierover 
kan je terugvinden in de zomerfolder die eind april  wordt verspreid.

Activiteiten kregen ook een bepaalde kleur naargelang hun soort. (zie legende pagina 2)

Vakantie 
in Hoogstraten

pasen 
2017

+ zomer-
kampen



5

Vlieg-uit
Hoogstraten

stadsbestuur

Vlieg
  mee! 



Activiteiten 

6

Kleuters

1. Kleuteryoga 3 april 2013 – 2011  8 9.30u – 10.30u
2. Kleuteryoga 4 april 2013 – 2011  8 9.30u – 10.30u
3. Kleuters@Fun2Move 4 april 2013 – 2011     9 13.30u – 15.00u
4. Het luchtschip 5 april 2013 – 2009 9          10.30u – 11.30u
5. Eieren in het bos 5 april 2013 – 2011 10           13.30u – 16.00u
6. Gezonde smulvoormiddag 6 april 2013 – 2011 10          9.30u – 12.00u 
7. Gezonde smulvoormiddag 10 april 2013 – 2011 11  9.30u – 12.00u
8. Wurm: Kunst in Zicht 11 april 2013 11 9.00u – 10.30u 
9. Wurm: Kunst in Zicht 11 april 2012 12 11.00u – 12.30u
10. Wurm: Kunst in Zicht 11 april 2011 12 13.30u – 15.00u
11. Uitstap: Den Deugeniet 12 april 2012 – 2011 13 12.00u – 17.00u
12. Apen apen na 13 april 2013 – 2011 13 9.30u – 12.00u
13. Buitenspeeldag 19 april iedereen 14 12.00u – 17.00u

Lagere school

1. Petanque 3 april 2010 - 2005 15 10.00u – 12.00u
2. Kinderyoga 3 april 2010 – 2009 15 11.00u – 12.00u
3. Zwemfestijn 3 april 2010 - 2005 16 13.30u – 16.30u
4. Zumba For Kids 4 april 2009 – 2005 16 9.15u – 10.15u
5. Jumping For Kids 4 april 2009 – 2005 17 10.30u – 11.30u 
6. Spel zonder grenen 4 april 2010 – 2005 17 13.30u – 16.30u
7. Naar de oertijd! 6 april 2010 – 2008 18 10.00u – 12.00u
8. Het luchtschip; 5 april 2010 – 2009 18          10.30u – 11.30u
9. Film: Inside Out 6 april          2010 – 2005 19 14.00u – 16.00u
10. Handboogschieten 6 april 2010 – 2008 19 13.00u – 15.00u
11. Handboogschieten 6 april 2007 – 2005 20 15.00u – 17.00u
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12. Uitstap: Kattevennen & C-Mine 7 april 2010 – 2005  20 8.15u – 16.00u
13. Hockey initiatie 10 april 2010 – 2007 21 9.00u – 12.00u 
14. Gezonde snacks 10 april 2010 – 2005 21 13.30u – 16.30u
15. Volleybal 11 april 2008 – 2005 22 13.00u – 16.00u
16. Girls Only: Make-Up 11 april 2010 – 2005 22 13.30u – 16.00u
17. Uitstap: Den Deugeniet 12 april 2010 – 2007 23 12.00u – 17.00u
18. Naar de oertijd! 13 april 2007 – 2005  23 10.00u – 12.00u
19. Zwemfestijn 13 april 2010 – 2005 24 13.30u – 16.30u
20. Maak je eigen elektro quiz 14 april 2010 – 2008 24 9.00u – 12.00u 
21. Maak je eigen elektro quiz 14 april 2007 – 2005 25    13.00u – 16.00u
22. Buitenspeeldag 19 april iedereen 25 13.00u - 17.00u
 

1. Film: Boyhood 13 april vanaf 2004 26 19.00u – 22.00u
2. Hockey initiatie 10 april 2006 – 2003  26 13.30u – 16.30u

Tieners
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1. Kleuteryoga – Lente in het bos

Wil jij ook eens fladderen als een vlinder, gekke sprongen maken als een jong veulen , zacht zijn als een lammetje?Doe dan 
mee met ons kinderyoga-avontuur . We wortelen onze voeten diep in de lentegrond , we dansen, zingen en springen en 
komen dan zalig tot rust.

Georganiseerd door Muzisch Atelier ASO Spijker

 

datum Maandag 3 april 2017

uur 9.30u – 10.30u

plaats Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat, Hoogstraten 

leeftijd 2013-2012-2011

meebrengen Soepele kledij

praktisch8 euro

max. 12
deelnemers 

inschrijven 
voor

27  maart

2. Kleuteryoga – Dierenavontuur

We gaan op avontuur in de dierentuin. We zwemmen met dolfijnen, springen als kangoeroes, klimmen als apen , brullen 
als leeuwen.
Wat een belevenis. Nadien  geven we  mekaar een heerlijke massage .

Georganiseerd door Muzisch Atelier ASO Spijker
 

datum Dinsdag 4 april 2017

uur 9.30u – 10.30u

plaats Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat, Hoogstraten  

leeftijd  2013-2012-2011

meebrengen Soepele kledij

praktisch8 euro

max. 12
deelnemers 

inschrijven 
voor

27  maart
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3. Kleuters@Fun2Move

Een mix van muziek, dans, spel en sport voor een super leuke en vooral sportieve namiddag.

In samenwerking met Fun2Move

 

datum Dinsdag 4 april 2017

uur 13.30u – 15.00u 

plaats Fun2Move, Gelmelstraat 15, 2320 Hoogstraten

leeftijd  2013-2012-2011

meebrengen turnpantoffels

praktisch4 euro

max. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

27  maart

4. Kindertheater: Het luchtschip 

Kapitein Zonneschijn verzamelt de gekste klanken en geluiden.
Die stopt hij in zijn klankendoos om mee te nemen in zijn zelfgebouwd schip. Een schip waarmee hij door de lucht kan 
vliegen.
Een luchtschip!

Een productie van Salibonani

datum Woensdag 5 april 2017

uur 10.30u – 11.30u 

plaats Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat, Hoogstraten 

leeftijd  2013-2012-2011-2010-2009

meebrengen /

praktisch7 euro

max. 100
deelnemers 

inschrijven 
voor

27  maart
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5. Eieren in het bos

Eieren zoeken, in alle hoeken, wie is blij, wie vindt er ‘t eerst een ei.
Eieren zoeken, in alle hoeken, wie is blij, wie vindt een prachtig ei?

Bij heel slecht weer gaat de activiteit door in de turnzaal van Wijsneus in Wortel. De animatoren zullen je dan op de twee 
locaties opwachten.
 

datum Woensdag 5 april 2017

uur 13.30u – 16.00u 

plaats Speelbos Wortel Kolonie – Kruispunt Poeleinde en Beukendreef

meebrengen Regenjas en regenlaarzen

praktisch 5 euro 

max. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

27  maart

6. Gezonde smulvoormiddag

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

datum Donderdag 6 april 2017

uur 9.30u – 12.00u 

plaats Refter Wijsneus Wortel - Worteldorp 13 ( ingang via Kerkpad )

leeftijd  2013-2012-2011

meebrengen /

praktisch5 euro

max. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

27  maart

leeftijd  2013-2012-2011
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7. Gezonde smulvoormiddag

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

 

datum Maandag 10 april 2017

uur 9.30u – 12.00u 

plaats Refter Wijsneus Wortel - Worteldorp 13 ( ingang via Kerkpad )

leeftijd  2013-2012-2011

meebrengen /

praktisch5 euro

max. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

27  maart

8. Wurm – Kunst in Zicht

‘Wurm’ is een kunsteducatief project op maat van kleuters. Deze korte workshop, geïnspireerd op het werk van beeldend 
kunstenaar Erwin Wurm, geeft kleuters een boost aan grensverleggende inspiratie. De humor in het werk van Erwin Wurm 
sluit naadloos aan bij hun leefwereld. 

Begeleiding door Kunst in Zicht

 

datum Dinsdag 11 april 2017

uur 9.00u – 10.30u 

plaats Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat, Hoogstraten 

meebrengen /

praktisch8 euro

max. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

3  april

leeftijd  2013
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9. Wurm – Kunst in Zicht

Wurm’ is een kunsteducatief project op maat van kleuters. Deze korte workshop, geïnspireerd op het werk van beeldend 
kunstenaar Erwin Wurm, geeft kleuters een boost aan grensverleggende inspiratie. De humor in het werk van Erwin Wurm 
sluit naadloos aan bij hun leefwereld. 

Begeleiding door Kunst in Zicht

 

datum Dinsdag 11 april 2017

uur 11.00u – 12.30u

plaats Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat, Hoogstraten 

leeftijd  2012

meebrengen /

praktisch8 euro

max. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

3  april

10. Wurm – Kunst in Zicht

Wurm’ is een kunsteducatief project op maat van kleuters. Deze korte workshop, geïnspireerd op het werk van beeldend 
kunstenaar Erwin Wurm, geeft kleuters een boost aan grensverleggende inspiratie. De humor in het werk van Erwin Wurm 
sluit naadloos aan bij hun leefwereld. 

Begeleiding door Kunst in Zicht
 

datum Dinsdag 11 april 2017

uur 13.30u – 15.00u 

plaats Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat, Hoogstraten 

leeftijd  2011

meebrengen /

praktisch8 euro

max. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

3  april
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11. Den Deugeniet

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 Woensdag 12 april 2017

uur 12.00u – 17.00u 

plaats Busparking, VTI Spijker, Gelmelstraat, Hoogstraten

leeftijd 2012-2011-2010-2009-2008-2007-2006-2005

meebrengen /

praktisch8 euro

max. 55
deelnemers 

inschrijven 
voor

3 april

12. Apen apen na

Apen hebben vaak gekke kuren.
Komen jullie vandaag lekker mee gluren?
Slinger van hier, slinger naar daar.
Bewegen zoals een aapje is super leuk, geloof me maar!
 

datum Donderdag 13 april 2017

uur 9.30u – 12.00u 

plaats Turnzaal Meerpaal, Terbeeksestraat 6, Meer

leeftijd 2013-2012-2011 

meebrengen turnpantoffels

praktisch3 euro

max. 55
deelnemers 

inschrijven 
voor

3 april
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13. Buitenspeeldag

We love buitenspelen!
Zet je computer en TV uit en kom mee buitenspelen! Zowel Nickelodeon, Ketnet als VTM KZOOM kleuren zwart tussen 13u 
en 17u. kom samen met je broer, zus, mama, papa, opa, oma, vriend, vriendin ravotten in het speelparadijs van De Mosten! 
Het domein is tijdens de Buitenspeeldag voor iedereen toegankelijk.  Er wordt geen toezicht voorzien

In samenwerking met Buitenspel aan De Mosten.

datum Woensdag 19 april 2017

uur 13.00u – 17.00u 

plaats Recreatiedomein De Mosten, Hoogeind 74B, Meer

leeftijd iedereen 

meebrengen /

praktischgratis

geen max
deelnemers 

inschrijven 
is niet 
nodig
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1. Petanque

Een spel met metalen ballen waarbij de nadruk vooral op behendigheid ligt in plaats van kracht. Kom ‘proeven’ van dit toffe 
spel!

Drankje is in de prijs inbegrepen!

In samenwerking met Petanqueclub Markdal.

datum Maandag 3 april 2017

uur 10.00u – 12.00u

plaats Hoogeind 74, Meer

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

meebrengen /

praktisch3 euro

max. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

27  maart

2. Kinderyoga – lente in het bos

Wil jij ook eens fladderen als een vlinder, gekke sprongen maken als een jong veulen , zacht zijn als een lammetje?
Doe dan mee met ons kinderyoga-avontuur . We wortelen onze voeten diep in de lentegrond  , we dansen, zingen en sprin-
gen en komen dan zalig tot rust.

Georganiseerd door Muzisch atelier ASO Spijker

 

datum Maandag 3 april 2017

uur 11.00u – 12.00u

plaats Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat, Hoogstraten 

leeftijd 2010-2009 

meebrengen Soepele kledij

praktisch8 euro

max. 12
deelnemers 

inschrijven 
voor

27  maart
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3. 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 3 april 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. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

27  maart

4. Zumba For Kids

Samen gaan we lekker springen en laten we onze benen swingen. 
We bewegen mee op de beat. Welk liedje is jou favoriet!

In samenwerking met Fun2Move
 

datum Dinsdag 4 april 2017

uur 9.15u – 10.15u 

plaats Fun2Move, Gelmelstraat 15, Hoogstraten

leeftijd 2009-2008-2007-2006-2005 

praktisch4 euro

max. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

27  maart meebrengen /
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5. Jumping For Kids

Springen, springen op en neer. Dit doen we wel 1000 keer. Nu met een fijn muziekje erbij.
Dat maakt ons reuzeblij! Trampoline springen is oh zo  fijn.
Het is een sport voor groot en klein!

In samenwerking met Fun2Move
 

datum Dinsdag 4 april 2017

uur 10.30u – 11.30u 

plaats Fun2Move, Gelmelstraat 15, Hoogstraten

leeftijd 2009-2008-2007-2006-2005

meebrengen Sportieve kledij, sportschoenen, handdoek, flesje water

praktisch4 euro

max. 20
deelnemers 

inschrijven 
voor

27  maart

6. Spel zonder grenzen

Laat je onderdompelen in ons spel zonder grenzen! 
We schotelen je de gekste uitdagingen voor! Durf jij het aan? 

datum Woensdag 4 april 2017

uur 13.30u – 16.30u 

plaats Gemeenteschool Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 21, Hoogstraten

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

meebrengen /

praktisch3 euro

max. 30
deelnemers 

inschrijven 
voor

27  maart
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7. Naar de oertijd!

We gaan op jacht met pijl en boog, verkleden ons als oermensen, leren hoe je vuur maakt, dansen rond het vuur en zingen 
onze eigen oerkreten. Wil jij de oermens in jezelf ontdekken? Kom dan zeker naar deze oer-toffe activiteit!

Georganiseerd door het Stedelijk Museum Hoogstraten

 

datum Donderdag 6 april 2017

uur 10.00u – 12.00u 

plaats Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, Hoogstraten

leeftijd 2010-2009-2008 

meebrengen /

praktisch3 euro

max. 15
deelnemers 

inschrijven 
voor

27  maart

8. Kindertheater: Het luchtschip 

Kapitein Zonneschijn verzamelt de gekste klanken en geluiden.
Die stopt hij in zijn klankendoos om mee te nemen in zijn zelfgebouwd schip. Een schip waarmee hij door de lucht kan 
vliegen.
Een luchtschip!

Een productie van Salibonani

datum Woensdag 5 april 2017

uur 10.30u – 11.30u 

plaats Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat, Hoogstraten 

leeftijd  2013-2012-2011-2010-2009

meebrengen /

praktisch7 euro

max. 100
deelnemers 

inschrijven 
voor

27  maart
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9. Film: Inside Out

Pixar animatiefilm waarin we worden meegenomen in het brein van een 11-jarig meisje en kennismaken met haar vijf 
emoties die hun best doen om om te gaan met een nieuwe stad, een nieuw huis en een nieuwe school.  

datum Donderdag 6 april 2017

uur 14.00u – 16.00u  

plaats Gemeenschapscentrum ( auditorium IKO ), Buizelstraat 11, Hoogstraten

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

meebrengen /

praktisch2 euro

max. 20
deelnemers 

inschrijven 
voor

27  maart

10. Handboogschieten ( 2010 - 2009 – 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.

Drankje is in de prijs inbegrepen.

 

datum Donderdag 6 april 2017

uur 13.00u – 15.00u  

plaats Café in Holland, Schootsenhoek 23, Castelré

leeftijd 2010-2009-2008 

meebrengen /

praktisch7 euro

max. 20
deelnemers 

inschrijven 
voor

27  maart
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11. Handboogschieten ( 2007 - 2006 – 2005 )

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.

Drankje is in de prijs inbegrepen.

 

datum Donderdag 6 april 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

27  maartt

12. Kattevennen & C-Mine

Ben je klaar voor een spannende ontdekkingstocht langsheen sterren, planeten en andere mysterieuze fenomenen? Dan is 
een bezoekje aan de Cosmodrome in Kattevennen echt iets voor jou.
In de namiddag wordt je omgetoverd tot een echte mijnwerker in C-Mine!

 

datum Vrijdag 7 april 2017

uur 8.15u – 16.00u  

plaats Busparking VTI Spijker, Gelmelstraat, Hoogstraten

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

meebrengen Picknick, drankje, regenkledij, Kids-ID

praktisch14 euro

max. 55
deelnemers 

inschrijven 
voor

27  maart
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14. Gezonde snacks

Samen koken, hip, hap, hop. Maak iets lekker en eet het op. Smikkel, smakkel, lekker, stop het in je mond.
Smikkel, smakkel, lekker, snackjes zijn gezond!

 

datum Maandag 10 april 2017

uur 13.30u – 16.30u

plaats Refter Wijsneus Wortel - Worteldorp 13 ( ingang via Kerkpad )

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

meebrengen /

praktisch5 euro

max. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

3  april

13. Hockey initiatie

Denk jij dat jij het in je hebt om een echte Red Lion of Red Panther te worden? Dan is dit je kans om dit te testen! Kom proe-
ven van deze geweldige sport.

 

datum Maandag 10 april 2017

uur 9.00u – 12.00u 

plaats Kunstgrasveld naast VTI Spijker, Gelmelstraat, Hoogstraten

leeftijd 2010 – 2009 – 2008 - 2007 

meebrengen Sportkledij voor buiten & buitenschoenen, gebitsbescherming & stick ( als je deze hebt ).

praktisch22 euro

max. 45
deelnemers 

inschrijven 
voor

3  april
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16. Girls only: Make-Up

Altijd al eens willen weten hoe je jezelf verzorgt en klaarmaakt om naar een feestje te gaan! Kom deze namiddag naar onze 
make-up workshop verzorgt door een gediplomeerde schoonheidsspecialiste.

In samenwerking met Lindsy Schoofs ( schoonheidsinstituut Lindsy )

 

datum Dinsdag 11 april 2017

uur 13.30u – 16.00u

plaats Refter Wijsneus Wortel - Worteldorp 13 ( ingang via Kerkpad )

leeftijd 2009-2008-2007-2006-2005

meebrengen /

praktisch15 euro

max. 12
deelnemers 

inschrijven 
voor

3  april

15. Volleybal

Smash, blok, toets, pas, scoor! Ontdek het plezier van samen spelen in deze fijne ploegsport voor zowel jongens als 
meisjes!

In samenwerking met Gelvoc.
 

datum Dinsdag 11 april 2017

uur 13.00u – 16.00u

plaats Sporthal Klein Seminarie, ingang via Katelijnestraat

leeftijd 2008-2007-2006-2005

meebrengen Sportkledij en -schoenen

praktisch5 euro

max. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

3  april



17. Den Deugeniet

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 Woensdag 12 april 2017

uur 12.00u – 17.00u

plaats Busparking VTI Spijker, Gelmelstraat, Hoogstraten

leeftijd 2012-2011-2010-2009-2008-2007-2006-2005

meebrengen /

praktisch8 euro

max. 55
deelnemers 

inschrijven 
voor

3  april

18. Naar de oertijd!

Altijd al gedroomd om een archeoloog te zijn? Wil je vuur leren maken zoals in de oertijd? Zin om op jacht te gaan met 
speer, speerdrijver en pijl en boog? Dit en nog veel meer ontdekken we tijdens de activiteit “Naar de oertijd!”.

In samenwerking met het Stedelijk Museum Hoogstraten.

 

datum Donderdag 13 april 2017

uur 10u – 12u 

plaats Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, Hoogstraten

leeftijd 2007-2006-2005 

meebrengen /

praktisch3 euro

max. 15
deelnemers 

inschrijven 
voor

3  april
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20. Maak je eigen elektro quiz

De hoofdactiviteit van deze workshop bestaat uit het bouwen van een elektroquiz. We gaan aan de slag met een batterij-
houder, lampje, ijzerdraad en zilverpapier om de basis in elkaar te steken. Vervolgens verzinnen we quizvragen en zorgen 
we voor de afwerking. Elke deelnemer neemt na afloop zijn eigen elektroquiz mee naar huis.
De hele workshop kadert in het thema licht en we hebben een aantal flitsende mysteries te ontrafelen.
In samenwerking met JCW vzw

 

datum Vrijdag 14 april 2017

uur 9.00u – 12.00u  

plaats IKO, Buizelstraat 11, Hoogstraten ( atelier Groenewoud )

leeftijd 2010-2009-2008 

meebrengen /

praktisch15 euro

max. 15
deelnemers 

inschrijven 
voor

3  april
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19. 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 Donderdag 13 april 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. 25
deelnemers 

inschrijven 
voor

3  april



21. Maak je eigen elektro quiz

De hoofdactiviteit van deze workshop bestaat uit het bouwen van een elektroquiz. We gaan aan de slag met een batterij-
houder, lampje, ijzerdraad en zilverpapier om de basis in elkaar te steken. Vervolgens verzinnen we quizvragen en zorgen 
we voor de afwerking. Elke deelnemer neemt na afloop zijn eigen elektroquiz mee naar huis.
De hele workshop kadert in het thema licht en we hebben een aantal flitsende mysteries te ontrafelen.

In samenwerking met JCW vzw
 

datum Vrijdag 14 april 2017

uur 13.00u – 16.00u  

plaats IKO, Buizelstraat 11, Hoogstraten ( atelier Groenewoud )

leeftijd 2007-2006-2005 

meebrengen /

praktisch15 euro

max. 15
deelnemers 
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22. Buitenspeeldag

We love buitenspelen!
Zet je computer en TV uit en kom mee buitenspelen! Zowel Nickelodeon, Ketnet als VTM KZOOM kleuren zwart tussen 13u 
en 17u. kom samen met je broer, zus, mama, papa, opa, oma, vriend, vriendin ravotten in het speelparadijs van De Mosten! 
Het domein is tijdens de Buitenspeeldag voor iedereen toegankelijk. Er wordt geen toezicht voorzien. 

In samenwerking met Buitenspel aan De Mosten en horeca. 

 

datum Woensdag 19 april 2017

uur 13.00u – 17.00u 

plaats Recreatiedomein De Mosten, Hoogeind 74B, Meer

leeftijd iedereen 

meebrengen /

praktischgratis

geen max
deelnemers

inschrijven 
is niet
nodig

inschrijven 
voor

3  april
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1. Film: Boyhood

De opnames van dit ultieme coming of age-drama, over de schooljaren van een heel gewone Amerikaanse jongen, 
duurden twaalf jaar. Het resultaat is een zeldzaam aangrijpende filmervaring.
In samenwerking met JCW vzw

 

datum Donderdag 13 april 2017

uur 19.00u – 22.15u 

plaats Gemeenschapscentrum ( auditorium IKO ), Buizelstraat 11, Hoogstraten

leeftijd Vanaf 2004 

meebrengen Zakgeld voor een drankje

praktisch2 euro

max. 20
deelnemers 

inschrijven 
voor

3  april

2. Hockey initiatie

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

 

datum Maandag 10 april 2017

uur 13.30u – 16.30u

plaats Kunstgrasveld naast VTI Spijker, Gelmelstraat, Hoogstraten

leeftijd 2006 – 2005 – 2004 – 2003 

meebrengen Sportkledij voor buiten & buitenschoenen, gebitsbescherming & stick ( als je deze hebt ), 

praktisch22 euro

max. 45
deelnemers 

inschrijven 
voor

3  april
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Kampen
Pasen

Hoogstraten
stadsbestuur

Vlieg
  mee! 
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Kampen paasvakantie 

Kleuters

1. Tennis 5-daagse 3 – 7 april 2011 29

Lagere school

1. Tennis- en omnisport 2-daagse 6 – 7 april 2010 – 2005 29
2. Tennis 5-daagse 3 – 7 april 2010 – 2005 30
3. Adventure II – 12 G-Noord 13 – 14 april 2006 – 2001  30



1. 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 Maandag 3 – vrijdag 7 april 2017
uur 10.00u – 16.00u 
plaats TC De Vrijheid, Achtelsestraat 72, Hoogstraten
leeftijd 2011-2010-2009-2008-2007-2006-2005 
meebrengen Sportkledij en –schoenen, picknick, zakgeld en tennisracket ( als je er één hebt )

praktisch 65 euro

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

3 april

29

1. Tennis en omnisport 2-daagse

Wil je graag leren tennissen, doe dan mee aan onze sportieve 2-daagse. Je leert de basisvaardigheden en zal merken 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

datum Donderdag 6 – vrijdag 7 april 2017
uur 10.00u – 16.00u 
plaats TC De Langenberg, Langenberg 44A, Wortel
leeftijd 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 
meebrengen Sportkledij en –schoenen, picknick, zakgeld, tennisracket ( als je er één hebt )

praktisch 27 euro

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

27 maart



3. Adventure II – 12 G-Noord

Ben je klaar voor 2 dagen avontuur? Samen met andere jongeren uit de regio kan je genieten van 2 dagen vol actie. Op het 
programma staat o.a. katapult schieten, deathride, BMX, ponyrijden,… Je overnacht in jeugdcentrum Zweepes Ven in Oud-
Turnhout en zal geen tijd hebben om je te vervelen. De deelnemers ontvangen na inschrijving meer gedetailleerde info.
In samenwerking met Sportregio Noorderkempen.

datum Donderdag 13 april – vrijdag 14 april 2017
uur 9.00 – 16.00u 
plaats Jeugdcentrum Zweepes Ven – Oude Arendonkse Baan 73 – Oud-Turnhout
leeftijd 2006-2005-2004-2003-2002-2001 
meebrengen sportieve kledij voor 2 dagen, slaapzak, slaapmatje, fiets, fietshelm (verplicht!), fluo 

praktisch 55 euro

max 5
deelnemers

inschrijven 
voor

27 maart

2. 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.

datum Maandag 3 – vrijdag 7 april 2017
uur 10.00u – 16.00u 
plaats TC De Vrijheid, Achtelsestraat 72, Hoogstraten
leeftijd 2011-2010-2009-2008-2007-2006-2005 
meebrengen Sportkledij en –schoenen, picknick, zakgeld en tennisracket ( als je er één hebt )

praktisch65 euro

max 30
deelnemers

inschrijven 
voor

3 april
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Kampen
zomer

Hoogstraten
stadsbestuur

Vlieg
  mee! 
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Kampen zomer 

Kleuters

1. Themakamp: Circustent 3 – 7 juli 2013 – 2011   33
2. Sportspetters - balsport 3 – 7 juli 2011  33
3. Themakamp: Beestige boel 10 – 14 juli 2013 - 2011  34
4. Tennis 5-daagse 10 – 14 juli 2011  34 
5. Mini Kleuterdanskamp 31 juli – 4 augustus 2013 – 2011  34
6. Themakamp: Superhelden 7 – 11 augustus 2013 – 2011  35
7. Themakamp: Mini monsters en zo 14 – 18 augustus 2013 – 2011   35
8. Themakamp: Mini professor Kierewiet 21 – 25 augustus 2013 – 2011   36
9. Sportspetters - omnisport 21 – 25 augustus 2011  36

Lagere school

1. Sportspetters - balsport 3 – 7 juli 2010 – 2005  37
2. Wakeboard & Adventure 3 – 7 juli 2007 – 2003  37
3. Creastage 10 – 14 juli 2010 – 2005  38
4. Tennis 5- daagse 10 – 14 juli 2010 – 2005  38
5. Tennis & omnisport 2-daagse 20 – 21 juli 2010 – 2005  38
6. Danskamp 31 juli – 4 augustus 2010 – 2005  39
7. Creastage 7 – 11 augustus 2010 – 2005  39
8. Wakeboard & Adventure 7 – 11 augustus 2007 – 2003  40
9. Themakamp: Monsters en zo 14 – 18 augustus 2010 – 2005  40
10. Themakamp: Professor Kierewiet 21 – 25 augustus 2010 – 2005   41
9. Sportspetters - omnisport 21 – 25 augustus 2010 – 2005  41



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
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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



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
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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 
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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

datum Ma 31 juli – vrij 4 augustus
uur 9.00u  – 16.00u 
plaats Stekelbees Meer 
leeftijd 2013-2012-2011
meebrengen Sportieve kledij, picknick, 
opvang 8.00-9.00 en 16.00-17.00 
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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



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
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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
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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

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 
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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.
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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 paasvakantie kunnen  kinderen 2 weken bij ons terecht.

Hoe inschrijven?
Zie pagina 47

Contactgegevens
Zie pagina 52

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
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 Andere
initiatieven
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Vlieg
  mee! 
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’t Pierelierke biedt buitenschoolse 
kinderopvang aan en heeft hiervoor 
een attest van toezicht van Kind en 
Gezin. Zij vangen kinderen van 2.5 
tot en met 12 jaar ( of zolang ze naar 
de basisschool gaan ). In de school-
vakanties zijn ze geopend van 7u tot 
18u, en doen zij met de kinderen ex-
tra activiteiten. De kinderen kunnen 
dan niet gehaald of gebracht worden 
tussen 9u – 12u en tussen 13u -16u.

Praktisch:
Prijs: op te vragen

Plaats:
Heimeulenstraat 26 bus A  
2328 Meerle

Hoe inschrijven
Zie pagina 47

   ‘t Pierelierke
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Inschrijvingsdata 

Wat Wanneer Waar

Stekelbees Maandag 13 maart 2017 vanaf 20u Meer info kan je vinden via:
  www.landelijkekinderopvang.be 
  Zoek Kinderopvang 
  Typ Hoogstraten 
  Klik op vergrootglas bij 
  IBO Hoogstraten
  LET OP: Je kan enkel online in  
  schrijven indien je een account   
  hebt aangemaakt. 

Vlieg-Uit & Kampen  Maandag 6 maart 2017 vanaf 18u http://hoogstraten.ticketgang.eu   
  via je gezinsaccount
  of
  onthaalbalie Vrije Tijd 
  ( historisch stadhuis – Vrijheid 149  
  – Hoogstraten )

’t Pierelierke  0495/25.26.59   of
  0494/91.87.20
  www.tpierelierke.be
  e-mail: tpierelierke@gmail.com

Pasen en zomer 
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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, 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.
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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. 

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


