
PaasVakantie 
in Hoogstraten

Activiteiten 
kalender 
voor klein en 

iets groter.

06/04 
tot en met 

19/04
2020

inschrijvingen
starten op

3 februari
2020

vanaf 18.00 uur

www.hoogstraten.be/vakantie-in-hoogstraten
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datum    

tijdstip    
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plaats    
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 meebrengen

  uiterlijke inschrijvingsdatum

  max aantal deelnemers

TienersLagere schoolKleuters



Paasvakantie! 

Voelen jullie de lentekriebels al? Vogels dat fluiten, 
bloemen beginnen te groeien, de zon geeft al meer 
warmte, Ja hoor de paasvakantie komt stilaan dich-
ter bij. Dat wil dus zeggen 2 weken lang te gekke 
activiteiten, uitstappen en kampen beleven met 
Vlieg !

In deze scheurkalender staan alle activiteiten van 
de Paasvakantie per dag op gelijst. Kies er de leuk-
ste in uit en schrijf je in!
 



niet Vergeten !!!
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6
Maandag 6 april 2020

Tuinslingers | paasmandje 
het verloren ei | het vogelparadijs

 
 



Tuinslingers voor 
vogels     

Vandaag maken we tuinslingers spe-
ciaal voor de vogeltjes. Als de slingers 
af zijn kan je ze mee naar huis nemen 
en bij jou thuis in de tuin weg hangen. 
Zo geniet je heel de vakanties van de 
vogeltjes bij jullie in de tuin.

Paasmandjes

Pasen komt eraan, dat wil zeggen heerlijke 
chocolade eitjes rapen in de tuin. Vandaag 
knutselen we een mandje om al deze 
eitjes in te verzamelen.

6 april 

13.30u – 16.00u  

 5 euro 

GBS Wortel

 2016 - 2014  

Knutselschort 

voor 30 maart  

max 25 deelnemers

6 april 

09.00u – 12.00u  

5 euro  

GBS Wortel

2013 - 2008  

Knutselschort  
    
voor 30 maart  

max 30 deelnemers



Kleuterstage        
“Het verloren ei”       
Hou jij ook van sporten, knutselen, klie-
deren en kladderen? Dan is de kleuter-
sportstage zeker iets voor jou! Elke dag 
werken we binnen een thema dat aan-
sluit bij de leefwereld van de kleuters. In 
de voormiddag gaan we sporten en in de 
namiddag staat er spel-& knutselplezier 
op het programma!

creastage  & omnisport 
“Het vogelparadijs”   

Hou je van tekenen, knutselen & creatief 
bezig zijn? Tijdens de crea –stage toveren 
we je om tot een echte kunstenaar of kun-
stenares! We wisselen de creatieve activi-
teiten af met een heleboel toffe sporten.

6 – 10 april 

09.00u – 16.00u* 

 115 euro  

Stekelbees Meer 

2013 - 2008 

Zie informatiemail 

30 maart  

max 40 deelnemers 

26 – 10 april 

09.00u – 16.00u* 

115 euro  

Stekelbees Meer 

2016 - 2014  

Zie informatiemail  

30 maart  

max 50 deelnemers 

* (voor- na opvang ter plaatse van 08.00u – 17.00u) * (voor- na opvang ter plaatse van 08.00u – 17.00u)





dinsdag 7 april 2020

Vlieg op avontuur in de Lilse Bergen 
het verloren ei | het vogelparadijs
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Vlieg op avontuur in de Lilse Bergen

Vandaag gaan op avontuur, en dat kan je letterlijk nemen. We proberen allerlei avon-
tuurlijke sporten in de Lilse Bergen. We gaan muurklimmen, spelen in de speeltuin, 
een hoogteparcours afleggen en als het weer het toelaat doen we misschien wel een 
echte vlottentocht.

7 april 

08.45u – 16.00u  

 14 euro  

Busparking Spijker 

2011 - 2005  

sportieve kledij 

voor 31 maart  

max 55 deelnemers 



woensdag 8 april 2020

Goochelen| Ciné Kids | Speelbus
het verloren ei | het vogelparadijs
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   8 april 

09.30u – 12.00u  

8 euro  

BIB Hoogstraten

2013 – 2008

zie informatiemail

voor 1 april 

Max 25 deelnemers

 

8 april 

14.00u – 15.30u 
 

2 euro  

Auditorium IKO

 vanaf 4 jaar  

/  

8 april  

max 48 deelnemers 

8 april

14.00u – 16.00u  

GRATIS  

Hoefijzer- Ho.

Hoefijzer- Ho. 

 2016 - 2008  

/ 

geen inschrijving nodig  

/

Workshop        
goochelen 

Hocus pocus pilatus 
pas!! Vandaag komt er 
een echte goochelaar. 
Hij zal jullie zijn geheime 
trucks uitleggen en leren 
goochelen. Misschien 
word jij wel een echte 
goochelaar. 

Speelbus naar 
buurtsport  

De speelbus trekt in 
de paasvakantie  elke 
woensdagnamiddag naar 
verschillende dorpen om 
leuk te spelen. De eerste 
keer rijdt de speelbus 
naar het hoefijzer aan de 
lindendreef. Wie komt er 
meespelen?

Ciné Kids:          
De Hazenschool          

Hoe slagen die paasha-
zen er toch elk jaar in om 
overal ter wereld duizen-
den paaseieren verstopt 
te krijgen? 

Let op er zal geen toe-
zicht voorzien worden, 
mama en papa zijn ook 
welkom!



donderdag 9 april 2020

Vlieg op avontuur in Bokrijk
het verloren ei | het vogelparadijs
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Vlieg op avontuur in de Bokrijk

We gaan terug in de tijd en gaan kijken hoe de mensen vroeger leefden. We nemen 
een kijkje in de Kempen, Haspengouw en de sixties. Als we helemaal in de sfeer van 
vroeger zitten volgen we een bakworkshop en bakken we brood zoals ze dat vroeger 
deden.

9 april 

08.30u – 17.00u 

10 euro  

Busparking Spijker 

2013 - 2008  

Zie informatiemail 

voor 2 april  

max 55 deelnemers



vrijdag 10 april 2020

Theater for kids VER | vertelwandeling
het verloren ei | het vogelparadijs

 
 

10



Theater for kids 
Ver  FroeFroe                     
‘VER’ gaat over een tocht. Hierbij volg je 
drie figuren die reizen van het ene land, 
naar het andere land. Als kijker ontdek 
je een verstilde wereld ten midden 
van een levende expositie: een speels 
onderzoek in het belichten van papier 
en plastiek. De animatoren voorzien nog 
een leuke wokshop bij de voorstelling.

Vertelwandeling               
speeltuin de bosrust    
Aan de ingang van het bos worden jullie 
verwelkomt door Elfje fien. Samen met 
haar gaan jullie op zoek naar de verloren 
toverkracht in het prachtige bos. Onder-
weg ontmoeten jullie leuke bosfiguren, 
leer Elfje Fien kennen en doe je leuke 
opdrachtjes. Na de wandelingen eten we 
onze boterhammetjes op bij de picknick-
plaats in het bos. 

10 april 

09.00u – 16.00u 

 9 euro   

Busparking Spijker

2016 - 2014  

stevige schoenen 

voor 3 april  

max 25 deelnemers

10 april 

10.00u en  12.00u

14.00u en  16.00u 

7 euro  

GC Ho. – Rabboenizaal  

2015 -2008

zie informatiemail  

voor 5 april

 max 50 deelnemers



#VAKANTIETIPS
 

 

Zaterdag 11 april 2020

11
Zaterdag is Schaterdag

 



moP Van de week

ezeL!

Twee ezels lopen in de wei. Dan zegt de ene ezel tegen de 
andere: ‘Ik sta morgen extra vroeg op om “ezel” op jouw 
deur te schrijven.’ 

Zegt de andere ezel: ‘Nou, dan sta ik nog vroeger op om 
het eraf te wassen!’



 

zondag 12 april 2020

Vrolijk Paasfeest | #vakantietip
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Op stap in Hoogstraten met het hele gezin! 

Fredje is de hipste muis van heel Hoogstraten en Fraisellie is zijn muizen-
liefje! Samen beleven ze té gekke avonturen. In elke deelgemeente gaan 
ze op zoek naar de merkwaardigste, meest mysterieuze en leukste plekjes 
en ze kennen de grappigste, griezeligste en vreemdste verhalen die daar-
aan verbonden zijn. Benieuwd naar de zwarte, dansende katten van Meer? 
Wil je weten wie Begijn Fraisailina is of wat er precies in het Grote Gudina 
Toverboek staat? Trek dan snel je jas en wandelschoenen aan en haal dit 
leuke verhalenboek met 14 korte wandelingen in huis. 

Trippel mee met Fredje & Fraisellie 



maandag 13 april 2020

Paasmaandag
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Knutseltip!

Vandaag is het paasmaandag. Jullie zullen zeker moe zijn van het zoeken 
naar de overheerlijke chocolade eieren. Daarom kan je het vandaag wat 
rustiger aan doen, hiervoor is knutselwerkje perfect. Veel succes!

Kuikentje Piep in het ei. 



dindag 14 april 2020

Vlieg gaat sporten in een sportcomplex
Tennis 4-daagse TC De Vrijheid
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Sporten in het    
sportcomplex                            
Vandaag gaan we naar het sportcomplex in 
Herentals. Hier kan je super veel sporten 
uit proberen. Je kan je uitleven op een 
mountainbike, boogschieten, Kajak… 
Misschien vind je wel een nieuwe sportie-
ve hobby.  

14 april 

09.00u tot 16.00u 

10 euro  

 Busparking Spijker

  2011 - 2005  

zie informatiemail 

voor 7 april  

max 55 deelnemers

14 – 17 april

10.00u tot 16.00u

55 euro  

TC De Vrijheid  

2013 -2008  

zie informatiemail 

voor 7 april  

max 30 deelnemers

Tennis 4-daagse       
TC De Vrijheid                          

Tennissen op de verschillende tennis-
kampen bij de Hoogstraatse tennisclubs 
is leerrijk, uitdagend, sportief, amusant, 
kortom supertof! Je leert de verschillende 
basisvaardigheden en je speelt wedstrijd-
jes.



woensdag 15 april 2020

Metsen | Koekjestaart | kleuren en smaken
Speelbus | Tennis 4-daagse
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Workshop Metsen     

In Hoogstraten staan veel huizen en 
grote gebouwen, maar hoe worden deze 
nu eigenlijk gezet? Vandaag komt er 
een echte metser om samen met jullie 
een muurtje te metsen. De Metser zal 
echte bakstenen, mortel, een waterpas 
voor jullie meebrengen. Kortom alles 
wat je nodig hebt om je eigen muurtje 
te metsen.

Fantasie koekjestaart

Vandaag maken we een koekjestaart, de 
versiering van de taart zal helemaal van 
jullie fantasie afhangen. De taart is klaar, 
proeven maar!  Als we klaar zijn met koken 
gooien we den benen nog even los met 
leuke spelletjes

15 april 

13.30u tot 16.00u  

5 euro  

refter wijsneus Wortel

2016 - 2014  

keukenschort 

voor 8 april   

max 25 deelnemers

15 april 

13.00u tot 16.00u  

 8 euro 

GBS Hoogstraten

2013 - 2008  

Kledij dat vuil mag worden 

voor 8 april  

max 30 deelnemers



Kleuren en smaken 
op een stokje      

maak de mooiste figuurtjes in de 
mooiste kleuren, prik ze op je stokje. En 
misschien kan je ze nog wel opsmullen 
ook. Als we klaar zijn met koken gooien 
we den benen nog even los met leuke 
spelletjes.

Speelbus naar      
Minderhout 

De speelbus trekt in de paasvakantie  elke 
woensdagnamiddag naar verschillende 
locaties om leuk te spelen. Onze animato-
ren steken een leuke namiddag in elkaar. 
Vandaag rijdt de speelbus naar de Venhoef 
in Minderhout. Wie komt er meespelen?

15 april 

13.30u – 16.00u  

 gratis 

GBS Wortel

 2016 - 2008  

 

geen inschrijving nodig  

/

15 april 

09.00u – 12.00u  

5 euro  

Refter wijsneus Wortel

 2013 -2008  

keukenschort 

voor 8 april  

max 30 deelnemers



.



donderdag 16 april 2020

- Vlieg naar Bobbejaanland
- Tennis 4-daagse TC De Vrijheid
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Vlieg naar Bobbejaanland 

Het plezantste land is Bobbejaanland! Achtbanen, glijbanen, doolhof, schommel- 
molen,… Vlieg jij mee naar Bobbejaanland om de tal van attracties te ontdekken? 

16 april 2020 

09.00- 17.00 uur 

20 euro

Busparking Spijker

2013- 2005

Zie informatiemail 

voor 09 april 2019 

max 55 deelnemers 



vrijdag 17 april 2020

- Vlieg naar de kinderboerderij 
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Vlieg naar de kinderboerderij  

Vandaag bezoeken we de kinderboerderij. Er zitten, kippen, geiten, koeien, varken-
tjes en nog een heleboel andere dieren. We zullen op een speelse en leuke manier 
meer te weten komen over de dieren van de kinderboerderij. Heb jij al eens dieren 
verzorgd op een kinderboerderij? 

19 april 2019 

09.15- 16.00 uur 

10 euro

Busparking Spijker

2016-2012

Zie informatiemail 

voor 10 april 2019 

max 50 deelnemers 



#VAKANTIETIPS
 

 

Zaterdag 18 april 2020

18
Zaterdag is Schaterdag

 



moP Van de week

oLifant neemt een bus!?

Er stapt een olifant op de bus, zegt de chaffeur “dit is de 
eerste keer dat ik een olifant in mijn bus heb”

Waarop de olifant antwoord “en ook de laatste keer want 
morgen is mijn fiets gemaakt.”



zondag 19 april 2020

Volgende week woensdag
BUITENSPEELDAG
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Woensdag 22 april 2020  | van 13.00 tot 17.00 uur

Wat is er fijner dan buitenspelen? 

Op woensdag 22 april 2020 kleuren de schermen van onze tv’s zwart en 
trekken we naar buiten om te spelen! Aan recreatiedomein De Mosten 
voorzien we tal van activiteiten! Wees welkom met je vrienden, vriendin-
nen, broers, zussen,  mama, papa, buurman of vrouw! Iedereen is gratis 
welkom! 

Opgelet, er is geen permanent toezicht voorzien. 

Tot op de BUITENSPEELDAG! 

BUITENSPEELDAG! 



week 1

maandag 6 april

dinsdag 7 april

woensdag 8 april

donderdag 9 april

vrijdag 10 april

week 2

maandag 13 april

dinsdag 14 april

woensdag 15 april

donderdag 16 april

vrijdag 17 april

     oVerzicht PaasVakantie  
Vul hier zelf de activiteiten in waarvoor jij bent ingeschreven! 
Op naar een fijne paasvakantie! 


