
Een vakantiegevoel voor elk kind! 
Met ‘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.

VAKANTIEAANBOD ZOMERVAKANTIE
Alle praktische informatie

www.hoogstraten.be/vakantie-in-hoogstraten

Vlieg-UiT 
Tijdens de zomervakantie neemt Vlieg Hoogstraten kinderen en jongeren mee naar de leukste plekjes in Hoogstraten en omstreken. 
Vlieg-UiT is een fijne mix van vrijetijdsactiviteiten. De activiteiten zijn afgestemd op leeftijd en  verschillende interesses, we proberen 
zo het aanbod zo gevarieerd mogelijk te maken om zo een leuke voor elk kind te voorzien. Meer informatie over onderstaande Vlieg-
Uit activiteiten vind je in de scheurkalender.
De inschrijvingen voor de Vlieg-UiT activiteiten in de zomervakantie starten op 13 juni om 18u.

Een overzicht! 

DatumActiviteitTijdstipLocatiePrijsleeftijd

4 julwetenschappeleijke proefjes13u30 - 16uDe Wijsneus, Wortel€ 57 tot 12 jaar

5 julVliegje naar kabouterberg09u - 15u30Busparking Spijker € 104 tot 7 jaar

6 julSpeelbus @ Venhoef14u - 16uVenhoef, MinderhoutGRATIS4 tot 15 jaar

7 julVlieg naar Hidrodoe08u30 - 16u15Busparking Spijker € 107 tot 12 jaar

8 julStart 2 DJ13u30 - 16u30Pax Hoogstraten€ 1011 tot 15 jaar

11 julVuile vingertjes13u30 -16uDe Wijsneus, Wortel€ 54 tot 7 jaar

12 julVlieg naar de Beekse Bergen09u - 17 uBusparking Spijker€ 157 tot 12 jaar

13 julSpeelbus @ Donkakker14u - 16uDonkekker, MeerGRATIS4 tot 15 jaar

14 julSpeurneuzen in De Mosten13u30 -16uDe Mosten, Meer€ 54 tot 7 jaar

15 julVlieg op speurtocht door Hoogstraten13u30 -16uPax Hoogstraten€ 57 tot 12 jaar

18 julWorkshop circustechnieken 14u - 16uDe wijseus, Wortel€ 157 tot 12 jaar

19 julVliegje naar Technopolis09u - 15u30Busparking Spijker€ 164 tot 7 jaar

20 julSpeelbus @ Mouterij14u - 16uMouterij, HoogstratenGRATIS4 tot 15 jaar

22 julVliegje  naar de maan13u30 -16uLDC Meer€ 54 tot 7 jaar

25 julVliegje zoekt de schat13u30 -16uPax Hoogstraten€ 54 tot 7 jaar

26 jul Monkey Town13u - 17uBusparking spijker € 104 tot 7 jaar

27 julSpeelbus @ 4-5-6 Meerle14u - 16u4-5-6, MeerleGRATIS4 tot 15 jaar

28 jul Vlieg gaat klimmen in de Mosten12u45 - 15u15De Mosten, Meer€ 1610 tot 14 jaar

29 julWakeboard in De Mosten13u30 - 16u30De Mosten, Meer23 euro11 tot 15 jaar

1 augSpijkerschilderijtje13u30 -16uDe Wijsneus, Wortel€ 57 tot 12 jaar

2 augVliegje naar 't Groenhof9u15 - 15u30Busparking Spijker€ 124 tot 7 jaar

3 augSpeelbus @ Hoefijzer14u - 16uHoefijzer, HoogstratenGRATIS4 tot 15 jaar

4 augDolle pret in de Mosten 09u - 15u30De Mosten, Meer€ 107 tot 12 jaar

5 augBobbejaanland09u15 - 17uBusparking Spijker€ 2411 tot 15 jaar

8 augcreatieve kids bowling 13u30 - 16uDe Wijsneus, Wortel€ 54 tot 7 jaar

9 augvlieg op boerderijdag bij koelboe09u - 15u30Koelboe, Meer€ 254 tot 10 jaar

10 augSpeelbus @ Donkakker14u - 16uDonkakker, MeerGRATIS4 tot 15 jaar

11 augVliegje op boerderijdag bij koelboe09u - 15u30Koelboe, Meer€ 254 tot 7 jaar

12 augBinnen de minuut13u30 -16uLDC Meer€ 57 tot 12 jaar

16 augcrea-bea kleuter pret13u30 - 16uLDC Meer€ 54 tot 7 jaar

17 augSpeelbus @ Mouterij14u - 16uMouterij, HoogstratenGRATIS4 tot 15 jaar

18 augVlieg bakt mini pizza's13u30 - 16uDe Wijsneus, Wortel€ 57 tot 12 jaar

19/augtrampoline park 13u - 17u30Busparking Spijker€ 1511 tot 15 jaar

22/augWaterpret13u30 - 16u4-5-6 Meerle€ 57 tot 12 jaar

23/augToverland 09u - 17u30Busparking Spijker€ 207 tot 12 jaar

24/augSpeelbus @ Venhoef14u - 16uVenhoef, MinderhoutGRATIS4 tot 15 jaar

25/augWorkshop ecopercussie13u45 - 16u15De Wijsneus, Wortel€ 107 tot 12 jaar

26/augVlieg gaat spelen en kampen bouwen13u30 - 16uSpeelbos, Wortel-kolonie € 57 tot 12 jaar

31/augT-Day09u45 - 17u15Busparking Spijker€ 512 tot 16 jaar

NIEUW!! inclusief aanbod voor iedereen
Binnen het vakantieaanbod van ‘Vakantie in Hoogstraten’ proberen we een inclusief aanbod uit te werken waar alle kinderen aan 
kunnen deelnemen. Doordat we met jonge enthousiaste animatoren werken is het niet altijd mogelijk om de juiste zorg voor elk kind 
te bieden. Daarom voegen we deze paas- en zomervakantie enkele activiteiten toe waarbij we samenwerken met een partner die de 
nodige expertise in zorg, spel en ontspanning heeft om zo samen een aanbod voor deze doelroep uit te werken. Deze activiteiten zijn 
aangeduid met een . Heb je nog vragen over dit aanbod dan kan je steeds contact opnemen met de jeugddienst.

Speelplein
Hoogstraten organiseert tijdens de zomervakantie opnieuw een speelpleinwerking voor alle kinderen die geboren zijn tussen 2016 
en 2010. 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 uitgewerkt wordt met leuke 
activiteiten, speelhoeken,… door ons enthousiast team van animatoren.  

We voorzien opnieuw 2 speelbubbels op volgende locaties: Karel Boomstraat 44, Hoogstraten en Noodkerk, Minderhout.

Er kan 8 weken op het speelplein gespeeld worden! Het speelplein is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Het 
aanvangsuur loopt tussen 08.30 en 09.00 uur, ophalen kan dan weer tussen 16.00 en 17.00 uur.  

De inschrijvingen voor de speelpleinwerking in de zomervakantie zijn reeds gestart. 

Alvast een overzicht voor deze zomer!

4 juli Speelplein bouwt vakantieparadijs 

5 juli Speelplein bouwt vriendschappen 

6 juliGeen speelpleinwerking

7 juli Speelplein bouwt een pretpark

8 juli Speelplein bouwt er op los!

25 juliSpeelplein gaat op safari

26 juliSpeelplein gaat de uitdaging aan!

27 juli Geen speelpleinwerking

28 juli Speelplein gaat naar de disco

29 juli Speelplein gaat aan de slag als spion

8 augSpeelplein vliegt naar verschillende landen

9 augSpeelplein vliegt terug in de tijd

10 augGeen speelpleinwerking

11 augSpeelplein vliegt naar de toekomst

12 augSpeelplein vliegt met raketten

22 augSpeelplein opent een racecircuit

23 augSpeelplein opent het circus

24 augGeen speelpleinwerking

25 augSpeelplein opent de schatkamer

26 augSpeelplein opent een foodtruckfestival

11 juliSpeelplein reist naar mars

12 juliSpeelplein reist naar het verleden

13 juliGeen speelpleinwerking

14 juliSpeelplein reist naar fantasieland

15 juliSpeelplein reist naar lekkerland

1 augSpeelplein zoekt talent

2 augSpeelplein zoekt wilde dieren

3 augGeen speelpleinwerking

4 augSpeelplein zoekt de weg 

5 augSpeelplein zoekt de verdachte

15 augSpeeplein gesloten 

16 augSpeelplein speelt vieze spelen

17 aug Geen speelpleinwerking

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

19 augspeelplein speelt met water

29 aug Speelplein knalt estafettespelletjes

30 augSpeelplein knalt de speelpleinzomer uit

31 augGeen speelpleinwerking

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

Locaties activiteiten
Activiteiten van het vakantieaanbod gaan door in heel de 
stad Hoogstraten. Kijk goed waar de activiteit door gaat.  
Hieronder de volledige adressen. 

Hoogstraten
- TC De Vrijheid: Achtelsestraat 72 - 2320 Hoogstraten 
- Karel Boomstraat : Karel Boomstraat 44 - 2320 Hoogstraten
- Bib Hoogstraten: Lindendreef 1b – 2320 Hoogstraten
- Busparking Spijker: Gelmelstraat  62 – 2320 Hoogstraten
- VITO: Gravin Elisabethlaan 30 – 2320 Hoogstraten
- Parking Pax: Dokter Versmissenstraat 3 - 2320 Hoogstraten

Minderhout
- Noodkerk: Schoolstraat 6 - 2322 Minderhout
- Venhoef: speelterrein Venhoef - 2322 Minderhout

Wortel
- TC De Langenberg: Langenberg 44A - 2323 Wortel  
- De Wijsneus: Worteldorp 13 - 2323 Wortel 
- Speelbos Wortel: Wortel kolonie - Kolonie 41 - 2323 Wortel

Meer
- Ferm Meer: Terbeeksestraat 6 - 2321 Meer 
- Goodlife CableParc: Hoogeind 74 - 2321 Meer
- Donkakker: speeltuin Donkakker - 2321 Meer 
- Koelboe: Hoge Akker 9 - 2321 Meer
- LDC Meer: Mussenakker 13 - 2320 Meer

Meerle
- 4-5-6 Meerle: Gemeenteplein, 2328 Meerle
- Parochiezaal ‘Ons Thuis’: Gemeenteplein 2 - 2328 Meerle

 
Sociaal  
tarief wordt  
UiTPAS met kansentarief 
De UiTPAS is een spaarkaart voor de vrije tijd, maar kan 
ook een kortingskaart zijn als je daar recht op hebt. Heb je 
bijvoorbeeld recht op een verhoogde tegemoetkoming van 
de mutualiteit dan kan je een gratis UiTPAS verkrijgen. Deze 
UiTPAS zorgt automatisch voor 80% korting op deelnameprijs 
bij activiteiten van UiTPAS-organisatoren (het sociaal tarief gaf 
recht op 50% korting).

Het jeugdaanbod (kampen, speelpleinen, daguitstappen) is ook 
deel van het UiTPAS-aanbod. Dat wil zeggen dat je met een 
geldige UiTPAS mét kansentarief kan genieten van 80% korting 
voor het jeugdaanbod. 

Hoe zorg je dat je kan genieten van deze korting?
1. Maak een UiTPAS aan voor elk gezinslid. Je kan je UiTPAS laten  
aanmaken bij dienst voor toerisme of de bib van Hoogstraten.
2. Log in met jouw gezinsaccount voor Ticketgang en voeg 
voor ieder kind zijn of haar UiTPAS-nummer toe in het daartoe 
bestemde vak. Je leest er onderaan deze pagina meer over. 
3. Nadat je een geldig UiTPAS-nummer toevoegde, zal je bij 
toekomstige bestellingen het kortingstarief kunnen selecteren. 
4. Geniet van het ruime jeugdaanbod!

Een UiTPAS geeft niet alleen korting bij UiTPAS-organi-
satoren in Hoogstraten, maar in heel de UiTPAS-regio 
Kempen (Turnhout, Oud-Turnhout, Ravels, Beerse, Lille, 
Vosselaar). 

veelgestelde vragen & 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,… Al deze 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 je om de kinderen 
te brengen en op te halen tijdens de 
aangegeven uren. Als je je 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 je je zoon/dochter 
brengen of ophalen.

Zorg ervoor dat je bij het ophalen van je 
kind steeds de coronamaatregelen die op 
die moment van kracht zijn naleeft. 

Iets speciaals 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
Wanneer de kinderen op uitstap gaan, 
moeten ze steeds een eigen lunchpakket 
meenemen. We zetten in op gezonde 
voeding, geef de kinderen een normaal 
lunchpakket mee. Een koek kan, snoep 
niet. Bij goed weer smeer je je kind goed 
in voor vertrek. Bij slecht weer gaat de 
uitstap door, een regenjas in de rugzak is 
geen overbodige luxe. 

Zakgeld
Bij uitstappen mogen kinderen maximum 
5 euro zakgeld meenemen. Moest door de 
aard van de activiteit dit veranderen, lees 
je dat in de informatiemail die voor de 
start van de activiteit verstuurd wordt. 

VAKANTIE  
in Hoogstraten



We proberen een zo gevarieerd mogelijk kampenaanbod te organiseren voor kleuters, lagereschoolkinderen en tieners.  
Zo proberen we de verschillende interesses van kinderen aan te spreken en er voor elk kind een superleuke vakantie van te maken!

De inschrijvingen voor de kampen in de zomervakantie zijn al gestart. 

KLEUTERAANBOD
Kleutersportstage 
Hou jij van bewegen, knutselen, lopen, springen en sporten? Dan 
is de kleutersportstage echt iets voor jou! Elke week worden 
de kleuters ondergedompeld in een thema dat aansluit bij hun 
leefwereld. We leven ons uit tijdens verschillende sport- en 
spelmomenten.

In samenwerking met Play & Sport 

Op een kleine paddenstoel Wij gaan naar de maan
04 - 08 juli / UITVERKOCHT  18 – 22 juli

Storm op zee Daar zit muziek in
25 – 29 juli 08 – 12 augustus / UITVERKOCHT

De klusjesdienst
15 - 19 augustus

115

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

 Ferm Meer  

 3 tot 6 jaar  
 een week voor de startdatum  

 Max 50 deelnemers 

Kleutercreastage 
Hou jij van spelen, kliederen en kladderen? Dan is deze 
kleutercreastage zeker iets voor jou! We zijn terecht gekomen 
in de leukste speelgoedwinkel van het land. De speelgoedtrein 
neemt ons mee en we lopen de stuiterballen achterna naar buiten. 
We maken samen dolle pret tijdens de verschillende spel- en 
knutselactiviteiten!

In samenwerking met Play & Sport. 

De speelgoedfabriek
 11 - 15 juli

 115
   09.00 – 16.00 uur  
 (voor- na opvang van 08.00 – 17.00 uur) 

 Ferm Meer

 3 tot 6 jaar 
 4 juli   

 Max 50 deelnemers 

Speel- en ravotstage kleuters
Wie is de grootste deugeniet? Misschien ben jij dat wel! Trek je 
deugnietenkleertjes maar aan en breng je kapoenenschoenen mee, 
want tijdens deze kleuterstage zeggen energieke kleuters geen 
“nee”!

In samenwerking met Play & Sport. 

De giechelende deugenietjes
22-23 aug / UITVERKOCHT 24 - 26 aug / UITVERKOCHT
46  69

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

Ferm Meer 

 3 tot 6 jaar 
 15 augustus  

 Max 50 deelnemers
 

Dit kamp is opgesplitst in een 2- en 3-daagse.  
Wil je graag de volledige 5 dagen komen spelen?  
Dat kan, schrijf je dan in voor de 2- en de 3-daagse.

KAMPEN  

LAGERE SCHOOL & TIENERS
Bal & omni Fun
Doe mee aan deze superleuke stage met een mix van omnisport 
en balsporten! Leef je helemaal uit tijdens deze sportieve week en 
scherp jouw balvaardigheden aan. Welke toekomstige topsporters 
bevinden zich in deze groep? Misschien ben jij het wel!

In samenwerking met Play & Sport 

18 – 22 juli   15 – 19 augustus / UITVERKOCHT  

De Meerpaal Meer VITO 

110

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

 6 tot 12 jaar 

 een week voor de startdatum  

 Max 30 deelnemers 

Crea & omni Fun
Laat je creativiteit de vrije loop en leef je uit tijdens de verschillende 
omnisporten. Deze week reizen we samen door de tijd en laten we 
ons keer op keer verbazen. Een ideale combinatie voor iedereen die 
niet graag stilzit, behalve om de mooiste kunstwerken te maken.  

In samenwerking met Play & Sport 

Reis door de tijd
04 – 08 juli 

115 

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

De Meerpaal Meer

 6 tot 12 jaar  
 28 maart  

 Max 30 deelnemers 

Judo & omni fun
Wil je graag kennismaken met deze stoere verdedigingssport? 
Of wil je jouw judo-vaardigheden extra trainen? Neem dan zeker 
deel aan deze niveaugerichte judostage. We wisselen af met 
verschillende omnisporten. Pret verzekerd!

In samenwerking Play & Sport

11 – 15 juli   22 – 26 augustus  

110 110

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

Meerpaal Meer 

 6 tot 12 jaar  
 een week voor de startdatum 

 Max 30 deelnemers

Crea- en dansstage 
Beweeg jij graag op muziek en hou jij van creatief bezig zijn? 
Probeer dan zeker onze combistage crea & dans! Onder begeleiding 
van enthousiaste monitoren leer je uitdagende choreografieën 
en gaan we creatief aan de slag. We sluiten de week af met een 
spetterend optreden en een indrukwekkende tentoonstelling.  

In samenwerking met Play & Sport. 

Het Verre Oosten Dans - ‘Shake it off’
25 – 29 juli  15 – 19 augustus

115 110

De meerpaal Meer VITO

 Max 30 deelnemers   Max 40 deelnemers

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

 6 tot 12 jaar 
 een week voor de startdatum 

Wakeboard & Adventure 
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 4Kids! 
01 – 05 augustus

195 

  10.00 – 16.00 uur (vooropvang vanaf 09.00 uur) 

Goodlife Cablepark

 8 tot 12 jaar (vanaf 3de leerjaar) 
 25 juli  

 Max 30 deelnemers 

Wakeboarden voor Tieners
04 – 08 juli 22 – 26 augustus / UITVERKOCHT 

  Max 20 deelnemers  

11 – 15 juli   18 – 22 juli

25 – 29 juli   08 – 12 augustus  

15 – 19 augustus / UITVERKOCHT 

  Max 30 deelnemers 

195

  10.00 – 16.00 uur (vooropvang vanaf 09.00 uur) 

Goodlife Cablepark 

 10 tot 15 jaar 
 een week voor de startdatum 

Glitter & Glamourstage
Ben jij een echte diva of een coole boy? Is showbizz echt iets 
voor jou? Hou jij van een coole fotoshoot, leuke kapsels maken, 
schminken, een discoparty en een portie dans? Dan is deze 
supertoffe stage vast iets voor jou. Twijfel niet en doe met ons mee, 
3…2…1… Fotomodel!

In samenwerking met Play & Sport. 

Fashion Kids
08 – 12 augustus

115

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

De Meerpaal Meer 

 2014 - 2009 
 24 juni 

 Max 40 deelnemers 

Fitkids & zwemstage
Op het programma staat fitness, een uitdagend bootcamp, 
kinderyoga en zoveel meer! Samen worden we steeds fitter 
en sterker. Daarnaast hebben we ook aandacht voor gezonde 
voeding en onze mentale gezondheid tijdens ontspannende 
zen-momenten. De zwemactiviteiten zijn strikt recreatief. Er 
zullen leuke spelvormen in het water aan bod komen, alsook 
vrij zwemmen. BELANGRIJK: Alle deelnemers moeten 
kunnen zwemmen!
In samenwerking met Play & Sport. 

18 - 22 juli

115

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

Karel Boomstraat 

 6 tot 12 jaar 
 11 juli  

 Max 30 deelnemers 

Tenniskampen  
Tennissen op de verschillende tenniskampen bij de Hoogstraatse 
tennisclubs is leerrijk, uitdagend, sportief, kortom supertof! Je 
leert de verschillende basisvaardigheden en je speelt wedstrijdjes.  
We maken ook tijd om te bewegen en te sporten, kortom een 
superleuke afwisseling.

In samenwerking met Tennisschool Play en TC De Langenberg

Tennis 5 – daagse  
04 - 08  juli  

120

TC De Vrijheid 

  09.30 – 15.45 uur (voor- na opvang van 08.30 – 16.45 uur)

Tennis 2 – daagse 
11– 12 augustus   

32 

  10.00 – 16.00 uur 

TC De Langenberg 

 6 tot 12 jaar 

 een week voor de startdatum  

 Max 30 deelnemers 

Adventure Mix 
Een geweldige week boordevol avontuur en coole activiteiten 
zoals boogschieten, dropping en teambuildinggames! Trek 
je ravotkleren en stoutste schoenen aan, want wij gaan geen 
enkel avontuur uit de weg!
In samenwerking met Play & Sport. 

25 - 29 juli 

125

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

VITO 

 6 tot 12 jaar 
 18 juli   

 Max 40 deelnemers 

Blow-Up & omni fun 
Hou je van springkastelen en coole hindernisbanen? 
Kom je dan uitleven tijdens deze super coole stage met 
verschillende luchtstructuren! Elke dag staat er wat nieuws 
op ons te wachten! We bieden voldoende afwisseling d.m.v. 
verschillende omnisporten, balsporten of andere leuke 
spelvormen!
In samenwerking met Play & Sport. 

01 – 05 augustus / UITVERKOCHT 

125

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

De Meerpaal Meer 

 6 tot 12 jaar 

 25 juli   

 Max 40 deelnemers 

NIEUW! Street Art & Graffiti fun
NIEUW! We leren verschillende technieken van de graffiti kunst 
en ontwerpen ons eigen design. We leren de coolste hip-hop of 
breakdance moves en wagen ons aan de ultieme battle! We maken 
ook kennis met freerunning, de hipste trend van het moment!

In samenwerking met Play & Sport. 

01 – 05 augustus 

145

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

4 – 5 – 6 Meerle 

 7 tot 14 jaar 

 25 juli   

 Max 30 deelnemers 

Musicalkampen
NIEUW! Kids musicalkamp 
Vijf dagen lang word je ondergedompeld in de musicalwereld én 
zal er gedanst, gezongen, geacteerd én geknutseld worden. Op het 
einde van de week zal alles gefilmd worden zodat jullie nadien thuis 
kunnen nagenieten van deze musicalweek.

In samenwerking met Musicalifragilistic

22 – 26 augustus  

150 

  09.00 – 16.00 uur ( voor- na opvang van 08.30  – 16.30u)

Parochie zaal ‘Ons thuis’ Meerle

 6 tot 8 jaar 

 15 augustus 

 Max 28 deelnemers  
 dit kamp gaat pas door vanaf 22 deelnemers

Musicalkamp voor tieners / UITVERKOCHT 
Vijf dagen lang word je ondergedompeld in de musicalwereld. 
Ervaren docenten/artiesten zoals Wout Verstappen (Ghost Rockers, 
Nickelodeon, Hans & Grietje musical), Deborah De Ridder (musical 
Sound of Music, Vlaamse Rapunzel Disney) en Emelien Raats ( 
musical Scrooge, Ridders van de Ronde Keukentafel) leren jou alle 
kneepjes van het musicalvak. Voor kids en jongeren met of zonder 
ervaring. GOESTING in dans, zang en toneel is het enige wat telt! 
Op het einde van de wordt alles gefilmd zodat jullie nadien thuis 
kunnen nagenieten van deze musicalweek.

In samenwerking met Musicalifragilistic

22 – 26 augustus  

150 

  09.00 – 16.00 uur ( voor- na opvang van 08.30  – 16.30u)

Parochie zaal ‘Ons thuis’ Meerle

 9 tot 15 jaar 

 15 augustus 

 Max 60 deelnemers  
 dit kamp gaat pas door vanaf 30 deelnemers

NIEUW! Inclusief boerderijkamp
Kom lekker spelen tijdens het inclusief spel-, ontspannings- en boerderijkamp.  
Het doel van dit kamp is om kinderen en jongeren met en zonder extra noden een fijne 
vakantiebesteding aan te bieden. Dit met de nodige expertise in zorg, spel en ontspanning  
in een bosrijke en diervriendelijke omgeving van Wortel-Kolonie. 
In de voormiddag zijn er activiteiten rond het thema boerderij en in de namiddag staan er spel  
en ontspanningsactiviteiten op de planning. Inclusief warme maaltijd en een gezond vieruurtje.
Heb je nog vragen over dit kamp? Neem dan zeker contact op met de jeugddienst!

In samenwerking met de Bonte Beestenboel en Progress Sports

Sterrenkamp
01 – 05 augustus 

150 

  09.00 – 16.00 uur ( voor- na opvang van 08.30  – 16.30u)

De Bonte Beestenboel

 6 tot 15 jaar  

 25 Augustus 

 Max 30 deelnemers


