
PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 
IN HOOGSTRATEN

VAKANTIE

Vakantie in Hoogstraten  
zet in op inclusie!

Heeft je kind extra ondersteuning nodig? Dan gaan we graag vooraf met jou in  gesprek om 

samen de specifieke situatie te bekeken. Zo gaan we samen op zoek naar het aanbod waar 

jouw kind volop kan genieten!   

‘Vakantie in Hoogstraten’ is een plek waar gespeeld wordt in groep begeleid door een 

bevlogen team van jonge animatoren. Als we samen merken dat ‘Vakantie in Hoogstraten’ niet 

het geschikte is, gaat de jeugddienst samen met ouders op zoek naar het geschikte aanbod 

voor het kind in de regio van Hoogstraten.

Neem zeker contact op met de medewerker van de jeugddienst via vlieg@hoogstraten.be  

of 03 340 19 78. 

UiTPAS met kansentarief (sociaal tarief)
De UiTPAS is een spaarkaart voor de vrije tijd, maar kan ook een 
kortingskaart zijn. Heb je bijvoorbeeld recht op een verhoogde 
tegemoetkoming van de mutualiteit kan je een gratis UiTPAS 
verkrijgen. Deze UiTPAS zorgt automatisch voor 80% korting op 
deelnameprijs bij activiteiten van ‘Vakantie in Hoogstraten’.  
Het wordt steeds weergegeven met KT.

1. Controleer op onze website of je in aanmerking komt voor een kansenpas en  
 waar je jouw UiTPAS kan laten aanmaken. 
2. Log in met jouw gezinsaccount voor Ticketgang en voeg voor ieder kind zijn of  
 haar UiTPAS-nummer toe in het daartoe bestemde vak. Het UiTPAS-nummer  
 bestaat uit 13 cijfers en vind je terug op de achterzijde van de UiTPAS.
3. Klik onderaan op ‘Opslaan’. 
4. Nadat je een geldig UiTPAS-nummer toevoegde, zal je bij toekomstige bestellingen  
 enkel het kortingstarief zien verschijnen. 

GOED OM TE WETEN: 
Een UiTPAS geeft niet alleen korting bij UiTPAS-organisatoren in Hoogstraten, maar 
in heel de UiTPAS-regio Kempen (Turnhout, Oud-Turnhout, Ravels, Beerse, Lille, 
Vosselaar). 
Iedereen kan een UiTPAS hebben, dus niet enkel je kinderen, maar ook jijzelf als ouder!

Heb je vragen of heb je hulp nodig? Dan kan je contact opnemen met de jeugddienst 
via 03 340 19 78 of via jeugd@hoogstraten.be. 

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 lokaal 
bestuur Rijkevorsel. 

www.hoogstraten.be/ 
vakantie-in-hoogstraten
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Vlieg-UiT 
Tijdens de paasvakantie 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 de leeftijd en verschillende interesses van de 
doelgroep. Op deze manier proberen we een zo gevarieerd mogelijk aanbod te voorzien en er voor elk kind een geweldige vakantie 
van te maken. Heb jij zin om te komen genieten van de vakantie tijdens een van onderstaande activiteiten? Schrijf je dan zeker in! 
Tot dan! 
De inschrijvingen voor de Vlieg-UiT-activiteiten in de paasvakantie starten op 6 maart om 20.00 uur.

Hieronder vind je alle informatie van de Vlieg-UiT-activiteiten in de paasvakantie. 

WEEK 1 

Pimp je portret
Tijdens deze activiteit gaan we creatief aan de slag in 

het Stedelijk Museum van Hoogstraten. We duiken in 

het archief van het museum en maken van oude por-

tretten van Hoogstratenaren een hedendaagse versie. 

 
3 april 2023    13.30 tot 16.00 uur   

5 / KT: 1 Stedelijk Museum Hoogstraten 

 7 tot 12 jaar
 voor 27 maart 2023

 max 15 deelnemers

Boerderijdag bij de Bonte  
Beestenboel
Trek je laarzen maar aan! Tijdens deze super leuke 

boerderijdag verzorgen we de verschillende boerderij-

dieren en bakken we erop los met graan van de boerde-

rij. Uiteraard nemen we ook de tijd om te spelen in deze 

leuke boerderij-omgeving. Je moet je boterhammen 

niet meebrengen, de boer voorziet een lekker middag-

maal van alles wat de boerderij te bieden heeft.

 
4 april 2023    09.00 tot 16.30 uur   

25 / KT: 5 De Bonte Beestenboel 

 7 tot 12 jaar 
 voor 27 maart 2023

 max 45 deelnemers 

De speelbus stopt in de Venhoef
De speelbus trekt er elke woensdag van de paas- 
vakantie op uit om te gaan spelen. Vandaag kan je onze 
animatoren terugvinden in de Venhoef in Minderhout 

met tal van knotsgekke spelletjes. Kom jij af? 

    
5 april 2023   14.00 tot 16.00 uur 

GRATIS Venhoef

 4 tot 15 jaar

 voor deze activiteit moet je niet inschrijven 

 iedereen is welkom 

Vliegje naar Mega Speelstad  
In Mega Speelstad is het fijn om samen met je vriend-
jes te spelen! Stap met ons op de bus voor een dag vol 
plezier in dit heus kinderpretpark.

   
6 april 2023     12.00 tot 17.00 uur  

10 / KT: 2 Busparking Spijker 

 4 tot 7 jaar

  voor 30 maart 2023  

 max 50 deelnemers 

Theater ‘Kom Hier’  
met workshop
‘Kom Hier’ is een beeldende, muzikale voorstelling 
over vriendschap, over elkaar kwijtraken en vooral over 
de zoektocht van het terugvinden. het begin van de 
voorstelling volgen we een thematische workshops dat 
aansluit bij de voorstelling. Laat jij je verrassen tijdens 

deze culturele namiddag?

  
Voor kinderen ouder dan 10 jaar zijn er tickets beschikbaar 

voor enkel de voorstelling via GC Hoogstraten.  

7 april 2023    13.00 tot 16.00 uur  

12 / KT: 2,40 GC Hoogstraten 

 7 tot 10 jaar

 voor 31 maart 2023

 max 15 deelnemers

WEEK 2 

Vlieg naar het trampolinepark 
Jump for joy! Vandaag trekken we naar Mega Bounce!   
De uiteenlopende attracties zoals trix zone, big air 
bag,… zorgen voor mega adrenaline kicks! Spring jij mee 
op de bus voor een onvergetelijke dag?

  
11 april 2023    13.00 tot 17.00 uur  

15 / KT: 3 Busparking Spijker  

 7 tot 15 jaar

 voor 4 april 2023

 max 50 deelnemers

Iedereen is een superheld(in)
We beleven allerlei avonturen tijdens deze inclusieve 

dagactiviteit. We starten met een zoektocht waarbij 

we het terrein verkennen, daarna knutselen we zelf 

onze superhelden-outfit. Na de lunchpauze spelen we 

‘Het grote superheldenspel’ waarbij de helden probe-

ren om een kleurencode te kraken. We sluiten de dag 

rustig af met kringspelen en een snoezelmoment. Door 

activiteiten op maat van de deelnemers te maken en 

begeleiding in te zetten met expertise in zorgnood kan 

iedereen meespelen vandaag. heb je nog vragen? neem 

dan zeker contact op met de Jeugddienst.

In samenwerking met Play & Sport

 
11 maart 2023  

  09.00 tot 16.00 uur (voor- en naopvang van 08.00 tot 17.00 uur) 

22,50 / KT: 4,50 4-5-6 Meerle

 6- 12 jaar (kan bekeken worden)

 voor 4 april 2023

 max 20 deelnemers



Binnen het kampenaanbod gaan we elk jaar opzoek naar uitdagende en afwisselende 
kampen, voor ieders wat wils. Ook dit jaar organiseren we weer tal van super leuke 
kampen voor kleuters, lagereschoolkinderen en tieners.

Om voldoende variatie in het aanbod te krijgen introduceren we ook dit jaar weer 
opnieuw enkele nieuwe kampen, deze worden aangeduid met “NIEUW!!” in de titel. 

De inschrijvingen voor de kampen in de zomervakantie starten op 6 maart 
om 20.00 uur. De inschrijvingen voor de kampjes van de paasvakantie 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 

Piep, het is Pasen De bezige bijtjes
10 - 14 april  03 - 07 juli 

De kleine kunstenaars Het sprookjesfeest
24 – 28 juli 07 – 11 augustus 

Soldaatjes Kameraadjes
14 - 18 augustus

115 / KT: € 23

   09.00 – 16.00 uur voor- en 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 ook van spelen, kliederen en kladderen? Dan is deze kleutercreastage zeker iets voor 
jou! Deze week gaan de kleutertjes aan de slag rond het thema ruimte. We knutselen een 
ruimteschip, klimmen en klauteren als echte marsmannetjes en spelen de leukste spelvormen.

In samenwerking met Play & Sport. 

Raketten en planeten
10 - 14 juli

 115  / KT: € 23

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

 Ferm Meer

 3 tot 6 jaar 
 3 juli   

 Max 50 deelnemers 

Speel- en ravotstage kleuters
Wie is de grootste deugeniet? Misschien ben jij dat wel!  
De speel- en ravotstage is ideaal voor kleuters die graag bewegen. Deze week leven we ons uit 
tijdens verschillende sport- en spelmomenten. Trek je deugnietenkleertjes maar aan en breng 
je kapoenenschoenen mee.

In samenwerking met Play & Sport. 

Speel en ravotstage De mooiste vis van de zee
31 juli - 04 augustus 21 - 25 augustus

115  / KT: € 23 115  / KT: € 23

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

Ferm Meer

 3 tot 6 jaar 
 een week voor de startdatum  

 Max 50 deelnemers 

KAMPEN  

De speelbus stopt aan  
Stede Akkers
De speelbus trekt er elke woensdag van de paasvakan-
tie op uit om te gaan spelen. Vandaag kan je onze ani-
matoren terugvinden aan Stede Akkers om knotsgekke 
spelletjes te komen spelen. Kom jij af? Deze activiteit is 
gratis en moet je je niet voor inschrijven.

    
12 april 2023   14.00 tot 16.00 uur 

GRATIS Venhoef

 4 tot 15 jaar

 voor deze activiteit moet je niet inschrijven 

 iedereen is welkom 

Vlieg naar de Alpaca Farm
Vandaag staat er een onvergetelijk activiteit bij de al-

pacaboerderij in Minderhout op de planning. We starten 
de namiddag met een ontmoeting met de dieren en 
voederen de alpaca’s, daarna maken we een boswan-
deling met de alpaca’s, als afsluiter spelen we een leuk 

spel binnen het thema. 

   
13 april 2023    14.00 tot 17.00 uur  

20 / KT: 4 Alpaca Farm 

 7 tot 12 jaar

 voor 6 april 2023

 max 25 deelnemers 

Vliegje trekt de keukenschort 
aan!  
Joepie, vandaag gaan we koken! We toveren tal van 
leuke en vooral lekkere paashapjes op tafel! Uiteraard 

nemen we ook de tijd om lekker te spelen! Tot dan! 

   
14 april 2023     13.30 tot 16.00 uur  

5 / KT: 1 Den Dijk 

 4 tot 7 jaar

 voor 7 april 2023  

 keukenschort

 max 20 deelnemers 

Het koekjesmonster
17 – 20 juli  

(21 juli geen stagedag) 

92  / KT: € 18,40



KAMPEN / LAGERE SCHOOL & TIENERS

Blow-up- & balsportenstage 
Wow! Deze week toveren we zaal om tot een heus spring- 
paradijs met allemaal nieuwe luchtstructuren. Als je houdt 
van uitdagende springkastelen en coole hindernissenbanen 
dan is deze stage echt iets voor jou. Naast al dat springen 
komen er ook verschillende balsporten aan bod.

In samenwerking met Play & Sport. 

Paasvakantie
10 – 14 april 

125  / KT: 25

  09.00 – 16.00 uur (voor- en na opvang ter plaatse van 08.30 – 16.30 uur) 

GBS De Meerpaal Meer

 6 tot 12 jaar 

 3 april   

 Max 30 deelnemers 

Balsportencocktail 
Ben jij zot van sporten? Deze week beoefenen we elke dag 
verschillende balsporten zoals unihockey, basketbal en 
baseball. Het belooft een super leuke week te worden! Ben 
jij erbij?

In samenwerking met Play & Sport

03 – 07 juli

110  / KT: 22

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

VITO Hoogstraten 

 6 tot 12 jaar  
 7 augustus  

 Max 40 deelnemers 

NIEUW!! 
Wetenschap- & Techniekstage
Deze vakantie worden we echte wetenschappers. We leren 
dingen bij over verschillende onderwerpen en gaan ook zelf 
actief aan de slag. Dit is de perfecte stage voor elk kind die 
graag onderzoekt en bijleert.

In samenwerking Play & Sport

10 – 14 juli

115  / KT: € 23

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

De Meerpaal, Meer

 6 tot 12 jaar  
 3 juli   

 Max 30 deelnemers

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 dat wel!

In samenwerking Play & Sport

14 – 18 augustus

110  / KT: € 22

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

VITO Hoogstraten

 6 tot 12 jaar  
 7 augustus  

 Max 40 deelnemers

Crea & Omni Fun
Tijdens de Crea & Omni Funstage wisselen we rustige 
knutselactiviteiten af met uitdagende sport -en 
spelmomenten. Een ideale combinatie voor iedereen die 
niet graag stilzit, behalve om de mooiste kunstwerken te 
maken.  

In samenwerking met Play & Sport. 

Reis rond de wereld Alice in Wonderland
03 – 07 juli  07 – 11 augustus 

115  / KT: 23

  09.00 – 16.00 uur (voor- en na opvang van 08.00 – 17.00 uur)  
GBS De Meerpaal Meer

 6 tot 12 jaar 
 een week voor de startdatum  

 Max 30 deelnemers 

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 
klimpark @ De Mosten! 

In samenwerking met Goodlife Cablepark en Buitenspel  

Wakeboarden 4Kids! 
31juli  – 04 augustus

195  / KT: 39

  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
10 – 14 juli 14 – 18 augustus

  Max 20 deelnemers  

03 – 07 juli   17 – 21 juli

24 – 28 juli   07 – 11 augustus  

21 – 25 augustus  

  Max 30 deelnemers 

195  / KT: € 39

  10.00 – 16.00 uur (vooropvang vanaf 09.00 uur) 

Goodlife Cablepark 

 10 tot 15 jaar 
 een week voor de startdatum 

Judo & Omni Fun
Wil je graag kennismaken met de stoere gevechtsport 
judo? Of wil je jouw judovaardigheden extra trainen deze 
vakantie? Neem dan zeker deel aan deze supercoole stage. 
Naast judo spelen we ook verschillende omnisporten. Sei-za!

In samenwerking met Play & Sport. 

17 – 20 juli (21 juli geen stagedag)  

92  / KT: € 18,40

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

GBS De Meerpaal Meer 

 6 tot 12 jaar  
 10 juli  

 Max 30 deelnemers 

Dansstage 
Wie houdt van shaken op de coolste beats is bij onze 
dansstage aan het juiste adres. Onze monitoren zorgen 
voor een stoere choreografie en we werken toe naar het 
super leuk toonmoment op het einde van de week. Kom jij 
mee shaken?

In samenwerking met Play & Sport. 

Dancing Stars Candyland
03 – 07 juli  14 – 18 augustus

110  / KT: € 22

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

 6 tot 12 jaar 
 een week voor de startdatum  

 Max 40 deelnemers 

Glitter & Glamourstage 
De Glitter & Glamourstage bereidt ons voor op de grote 
show van de Gouden K’s op het einde van de week. We 
oefenen de coolste dansmoves, maken ons op en zorgen 
voor de leukste kapsels. De ideale stage voor echte 
fashionista’s!

In samenwerking met Play & Sport. 

De Gouden K’s
24 – 28 juli

115 / KT: € 23

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

GBS De Meerpaal Meer

 2014 - 2009 

 24 juni 

 Max 40 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 2 – daagse Pasen Tennis 2 – daagse zomer
13 - 14 april    17– 18 augustus   

 36 / KT: 7,20 

  10.00 – 16.00 uur 

TC De Langenberg in Wortel

 6 tot 12 jaar 

 een week voor de startdatum  

 Max 30 deelnemers – min 10 deelnemers

Fitkids & zwemstage
Op het programma staat fitness, een uitdagend bootcamp, 
kinderyoga en zoveel meer! Samen worden we steeds 
fitter en sterker. De zwemactiviteiten zijn strikt recreatief. 
Er zullen leuke spelvormen in het water aan bod komen, 
alsook vrij zwemmen. Wie komt mee al dat sportplezier 
beleven?
BELANGRIJK: Alle deelnemers moeten kunnen zwemmen!

In samenwerking met Play & Sport. 

17 - 20 juli (21 juli geen stagedag)

92 / KT: 18,40

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

VITO Hoogstraten 

 6 tot 12 jaar 
 10 juli  

 Max 30 deelnemers 

Fitkids & Balsporten
De Fitkids & Balsporten is een super coole, sportieve stage. 
We werken aan onze conditie, fitnessen en beoefenen 
verschillende balsporten! Wie komt mee al dat sportplezier 
beleven?

In samenwerking met Play & Sport. 

21 – 25 augustus

110 / KT: 22

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

GBS De Meerpaal Meer

 6 tot 12 jaar 

 14 augustus  

 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. 

24 - 28 juli 

125 / KT: 25

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

VITO Hoogstraten 

 6 tot 12 jaar 

 17 juli    

 Max 40 deelnemers 

Blow-Up & Omni Fun 
Hou je van springkastelen en coole hindernisbanen? Kom 
je dan zeker uitleven tijdens deze supercoole stage met  
verschillende luchtstructuren! Elke dag staat er wat nieuws 
op ons te wachten! We bieden voldoende afwisseling door 
middel van sport -en spelactiviteiten.

In samenwerking met Play & Sport. 

31 juli  – 04 augustus 

125 / KT: 25

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

De Meerpaal Meer

 6 tot 12 jaar 

 25 juli   

 Max 40 deelnemers  

NIEUW! Graffiti & Skate Fun  
We leren verschillende technieken van de graffiti kunst en 
ontwerpen ons eigen design. We wisselen de creativiteit af 
met skate workshops waar we de coolste trucs leren. De 
ideale stage voor elke stoere creatieveling!

In samenwerking met Play & Sport.

07 – 11 augustus 

145/ KT: 29

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

 4 – 5 – 6 Meerle

 7 tot 14 jaar  
 31 juli    

 Max 40 deelnemers 

Musicalkampen

Musicalkampen in de paasvakantie  
We hebben voor alle kids die staan te popelen om op een 
podium te staan een super musicalkamp in petto. Je wordt 
ondergedompeld in de musicalwereld. Ervaren docenten 
leren jou alle kneepjes van het musicalvak. Ervaring is niet 
nodig, GOESTING in dans, zang en toneel is het enige wat 
telt! 
Bij het ‘Musical- en knutselkamp’ zorgen we voor een fijne 
mix tussen musical en knutselactiviteiten.  

In samenwerking met Musicalifragilistic.

Musical- en knutselkamp Musicalkamp
03 – 07 april  03 – 07 april   

 6 tot 10 jaar    10 tot 14 jaar

150 / KT: 30

  09.00 – 16.00 uur (voor- en na opvang ter plaatsen van 08.30  – 16.30u) 
GBS Wortel, ingang Kerkpad 

 voor: 27 maart 

 Max 30 deelnemers / min 10 deelnemers

Musicalkamp in de zomervakantie   
Vijf dagen lang word je ondergedompeld in de 
musicalwereld. Ervaren docenten/artiesten leren jou de 
kneepjes van het musicalvak. Voor kids en jongeren mét of 
zonder ervaring. GOESTING in dans, zang en toneel is het 
enige wat telt! Op het einde van de week zal alles gefilmd 
worden zodat jullie nadien thuis kunnen nagenieten van 
deze musicalweek.
Bij het ‘Kids musicalkamp’ zorgen we voor een fijne mix 
tussen musical en knutselactiviteiten. 

In samenwerking met Musicalifragilistic.

Kids musical -en knutselkamp Musicalkamp tieners
21 – 25 augustus   21 – 25 augustus 

De Klimtoren, Meerle  Chiro  Sint-Jan, Meerle   

  6 t/m 9 jaar    9 t/m 15 jaar 

  Max 30 deelnemers    Max 60 deelnemers

150 / KT: 30

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

 voor: 14 augustus

Inclusieve boerderijstage 
Kom lekker spelen tijdens deze inclusieve boerderijstage. Het doel van deze stage is om kinderen en 
jongeren met en zonder extra noden een fijne vakantie te laten beleven. Dit met de nodige expertise in zorg, 
spel en ontspanning in een bosrijke en diervriendelijke omgeving van Wortel-Kolonie. 
Deze week gaan we naar de leukste kinderboerderij! De inclusieve stage is toegankelijk voor iedereen.  
We beleven de zotste avonturen op de boerderij, spelen spellen, voederen de dieren en knutselen de 
mooiste kunstwerken.
Heb je nog vragen over dit kamp? Neem dan zeker contact op met de jeugddienst via vlieg@hoogstraten.be.

In samenwerking met de Bonte Beestenboel en Play & Sport.

17 – 21 juli 

170 / KT: 34

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

De Bonte Beestenboel

 6 tot 15 jaar  
 10 juli  

 Max 30 deelnemers



SPEELPLEIN
Hoogstraten organiseert tijdens de zomervakantie opnieuw een speelpleinwerking voor alle kinderen die geboren zijn tussen 2017 en 2011. 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.  

Vorige zomer organiseerde we speelpleinwerking in Hoogstraten en Minderhout. Dat zullen we in de zomervakantie van 2023 opnieuw doen!  
De speelpleinwerking van Hoogstraten verhuist dit jaar naar de jeugdlokalen op Den Dijk. 

We voorzien opnieuw 2 speelbubbels op volgende locaties:
• Den Dijk, Hoogstraten NIEUW!
• Noodkerk – Schoolstraat 6, Minderhout

Er kan 8 weken op het speelplein gespeeld worden!  
Het Speelplein is geopend op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en kost € 6,50 / KT: € 1,30 
Het aanvangsuur loopt tussen 08.30 uur en 09.00 uur. Kinderen kunnen weer opgehaald  
worden vanaf 16.00 uur tot 17.00 uur.  
Op woensdagen zijn lagere school kinderen welkom bij Ferm. 

De inschrijvingen voor de Speelpleinwerking in de zomervakantie  
starten op 6 maart om 20.00 uur.

Hieronder vind je een overzicht voor deze zomer!

3/jul Speelplein gesloten 

4/jul speelplein viert de vakantie 

5/jul Speelplein gesloten

6/jul Speelplein viert feest  

7/jul speelplein viert op de kermis

24/jul Speelplein ontdekt de Middeleeuwen 

25/jul Speelplein ontdekt gekke spelen 

26/jul Speelplein gesloten

27/jul Speelplein ontdekt de menukaart

28/jul Speelplein ontdekt Hoogstraten

7/aug Speelplein gaat de uitdaging aan!

8/aug Speelplein gaat op onderzoek

9/aug Speelplein gesloten

10/aug Speelplein gaat creatief aan de slag

11/aug Speelplein gaat in het circus

21/aug Speelplein organiseert de Olympische Spelen

22/aug Speelplein organiseert een tornooi

23/aug Speelplein gesloten

24/aug Speelplein organiseert vieze spelen

25/aug Speelplein organiseert een festival

10/jul Speelplein reist naar het cowboydorp 

11/jul Speelplein reist in de toekomst

12/jul Speelplein gesloten

13/jul Speelplein reist naar mars

14/jul Speelplein reist naar de wereld rond

31/jul Speelplein speelt één tegen allen 

1/aug Speelplein speelt met water

2/aug Speelplein gesloten

3/aug Speelplein speelt met oma's en opa's 

4/aug Speelplein speelt het spelletjesalfabet

14/aug Speelplein maakt een kampendorp

15/aug Speelplein gesloten

16/aug Speelplein gesloten

17/aug Speelplein maakt speelplein TV!

18/aug Speelplein maakt een schatkaart

28/aug Speelplein zoekt de verdachte

29/aug Speelplein zoekt Wally

30/aug Speelplein gesloten

31/aug Speelplein gesloten



Inschrijven 
TicketGang
Via TicketGang kan je je kinderen online inschrijven voor 

Vakantie 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 gezinsaccount aan: 
 a. klik op de knop Aanmelden | Registreren  links bovenaan. 
 b. Klik onderaan op Nog geen account?  en maak een account aan. 
 c. Vul de inloggegevens van je toekomstige account in en klik op volgende stap. 
 d. Vul de gevraagde contactgegevens in en klik vervolgens opnieuw op  
  volgende stap

Je gezinsaccount is aangemaakt!

3) Registreer de kinderen van je gezin: 
 a. Registreer een je kind(eren) die je door te klikken op Toevoegen gezinslid   
 b. Vul de gevraagde gegevens in.  
 c. Je kan “Aandachtspunten van het kind” invullen die zullen meegedeeld worden  
  aan de animatoren en begeleiders. 
 d. Herhaal deze stappen voor elk kind van je gezin.

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 Vrije tijd  links bovenaan. 
 b. Je ziet nu een overzicht van alle activiteiten binnen Vakantie in Hoogstraten.  
 c. Zoek de activiteit waarvoor je wil inschrijven, dit kan je makkelijk door de 
  zoeker links te gebruiken. 
 d. De juiste activiteit gevonden? Klik op Koop en selecteer het kind(eren) dat je  
  wil inschrijven. 
 e. Controleer je inschrijvingen op het betaaloverzicht en klik op bevestig

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

(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. 

Als de activiteit is uitverkocht kan je je kind nog aanmelden op de wachtlijst.  
Van zodra een plaatsje vrij komt word je via telefoon of mail gecontacteerd. 

vervangen door -->  Lukt het niet goed om een gezinsaccount aan te maken, je 
kind(eren) in te schrijven of heb je vragen of mededelingen? Wij helpen je graag verder, 
je kan contact opnemen via mail op vlieg@hoogstraten.be of telefonisch  
via 03 340 19 78. 

Hoe een activiteit 
annuleren?
Vlieg-Uit, speelpleinwerking & Kampen
Indien je kind niet naar de activiteit kan komen verwittig je 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 
geannuleerde activiteit. Dit kan tot 1 maand voor de aanvang van de activiteit of 
bij een gegronde reden zoals ziekte ernstige familiale omstandigheden.

Bij het binnenbrengen van een geldig doktersattest heb je recht op een 
volledige terugbetaling en vervalt de administratieve kost. Je betaalt de 
volledige activiteit als je laattijdig of niet annuleert.

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

Voor extra opmerkingen kan je steeds contact opnemen  
met de jeugddienst. Je kan ons bereiken via mail op  
vlieg@hoogstraten.be en telefonisch op 03 340 19 78.

Tips bij het inschrijven
Wist je dat…

 - Je al onze activiteiten onder ‘vrije tijd’ terug 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 heb je een extra mededeling over de manier van 
inschrijven of andere. Laat het ons zeker weten op vlieg@hoogstraten.be! 



Locaties 
Activiteiten van het vakantieaanbod gaan door in heel 
Hoogstraten. Kijk goed waar de activiteit doorgaan.   
We lijsten graag de volledige adressen voor jou op: 

Hoogstraten
 - Den Dijk: Den Dijk  – 2320 Hoogstraten
 - Busparking Spijker: Gelmelstraat  62 – 2320 Hoogstraten
 - GBS Hoogstraten: Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 21
 - VITO: Gravin Elisabethlaan 30 – 2320 Hoogstraten
 - Stedelijk Museum: Begijnhof 9 – 2320 Hoogstraten
 - Stede Akkers: WZC Stede Akkers

Minderhout
 - Noodkerk: Schoolstraat 6 - 2322 Minderhout
 - Venhoef: speelterrein Venhoef - 2322 Minderhout
 - Alpaca Farm: Bredaseweg 32 – 2322 Minderhout
 - kleuterschool Scharrel: Schoolstraat 10– 2322 Minderhout

Wortel
 - TC De Langenberg: Langenberg 44A – 2323 Wortel 
 - De Bonte Beestenboel: Kolonie 35 – 2323 Wortel
 - GBS Wortel: Kerkpad 1 – 2323 Wortel
 - kleuterschool de Wijsneus: Rooimans 5 – 2323 Wortel

Meer
 - Ferm Meer: Terbeeksestraat 6 - 2321 Meer 
 - De Meerpaal: Terbeeksestraat 6 - 2321 Meer
 - Goodlife Cablepark: Hoogeind 74 - 2321 Meer

Meerle
 -  4-5-6 Meerle: Gemeenteplein 1 bus 2c - 2328 Meerle
 - De Klimtoren: Ulicotenseweg 1 – 2328 Meerle 
 - Chiro Sint Jan: Ulicotenseweg 2 – 2328 Meerle 

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, … 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:
 -  Tijdig op aangegeven uren
 -  Lukt dit niet? Mail of bel (vlieg@hoogstraten.be – 03 340 19 78)
 -  Brengen en ophalen kan 15 min voor en 15 min na een activiteit

Iets speciaal meebrengen? 
 -  Dit vind je terug in de informatie die voor de activiteit verstuurd wordt.
 -  Denk steeds aan speelkledij dat vuil mag worden.
 -  Gsm laten de kinderen thuis. 

 - Uitstappen
 - Bij goed weer zijn de kinderen ingesmeerd voor de uitstap.
 - Gezond lunchpakket, een koek kan, geen snoep.
 - Max 7 euro zakgeld

FERM kinderopvang
Wat is FERM kinderopvang?
Ferm kinderopvang 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 maken met de kinderen. 

Waar en wanneer kan je komen spelen?
In de paasvakantie zijn alle leeftijden bij ons welkom zoals alle kleine vakanties in  
tegenstelling tot de zomervakantie waar we enkel kleuters en 1ste leerjaar opvangen.

Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen bij ons komen spelen! Wij zijn heel de 
zomervakantie geopend. We zijn gesloten van 22 juli 2023 t.e.m. vrijdag 4 augustus 
2023 wegens jaarlijkse vakantie.  

Wie 
Hoogstraten GBS Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 21  
   Kleine vakanties: alle leeftijden
   Zomer: Kleuters + 1e leerjaar 
   Opvang van 7u – 18.30u
Minderhout kleuterschool Scharrel, Schoolstraat 10  
   Kleine vakanties: alle leeftijden 
   Zomer: Kleuters + 1e leerjaar  
   Opvang van 7u – 18.30u 
Wortel  kleuterschool de Wijsneus, Rooimans 5  
   Kleine vakanties: alle leeftijden 
   Zomer: Kleuters + 1e leerjaar  
   Opvang van 7u – 18.30u 
Meerle  ‘4-5-6’, Gemeenteplein 1 bus 2c  
   Kleine vakanties: alle leeftijden 
   Zomer: Alle leeftijden 
   Opvang van 7u – 18.30u 18.30u

Inschrijven FERM kinderopvang 

Paas- en zomervakantie 6/03/2023 vanaf 20u

LET OP: Je kan enkel online inschrijven indien je een account hebt aangemaakt. 

Meer info 
via www.samenferm.be
> Zoek Kinderopvang > Typ Hoogstraten 
> Klik op vergrootglas bij IBO Hoogstraten 
> account maken doe je door contact op te nemen met Ferm Hoogstraten  
   via bko.hoogstraten@samenferm.be of 03 314 68 00

Hoe annuleren?
Meer info in verband met het annuleren van de opvangdagen kan je terugvinden in 
onze handleiding. Dit zal tijdig verschijnen op de website www.samenferm.be.

Klik op ‘ik zoek kinderopvang’. Vul ‘Hoogstraten’ in en laat de site zoeken. Je zoekt 
bko Hoogstraten. Vervolgens klik je op het vergrootglas dat naast IBO Hoogstraten 
staat.

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


