
Paasvakantie 
in Hoogstraten

Activiteiten 
kalender 
voor klein en 

iets groter.

06/04 
tot en met 

22/04
2019

inschrijvingen
starten op
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om 18.00 uur

www.hoogstraten.be/vakantie-in-hoogstraten



Doelgroep

Kleuters Lagere school Tieners

Ons aanbod

Kampen Speelplein Vlieg UiT

Legende

Soort activiteit

Spelen Op stap Creatief Koken Cultuur
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datum    

tijdstip    

deelnameprijs    e
plaats    
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 meebrengen

  uiterlijke inschrijvingsdatum

  max aantal deelnemers



Paasvakantie
Voelen jullie de lentekriebels al? 

Vogels die fluiten, bloemen beginnen te groeien 
en de zon geeft al meer warmte. 

Tijd om je twee weken te amuseren op de leukste 
plekjes van Hoogstraten en omstreken! 

In deze scheurkalender staan alle activiteiten 
voor klein en iets groter 

van de paasvakantie per dag op een rij. 
 We starten de paasvakantie met een

 theatervoorstelling voor heel het gezin! 



De tuin van de walvis

Als de sprinkhaan op een dag een briefje ontvangt waarin 
de walvis hem vraagt om een tuin, verzamelt hij alles wat 
hij daarvoor nodig heeft. Hij laadt het in een boot en gaat 
op weg. 

Meer Info: www.hoogstraten.be/gchoogstraten

 voor het hele gezin

 /

  via GC Hoogstraten

  er is geen toezicht

      toezicht voorzien. 

6 april 2019 
14.00 
€10 // €9 // €8 
GC  – Raboenizaal 

zaterdag 6 april 



08
Hartige taartjes  l Taartjes en gebakjes  

Combistage Happy Easter 

maandag 8 april 



Combistage ‘Happy Easter’ 

Deze combistage is  iets 
voor jou! We wisselen fijne 
creaopdrachten af met 
verschillende balsporten! 
Tot op onze supercole, 
crea-sporiteve combista-
ge!

8- 12 april
09.00 – 16.00 uur
115 euro
Stekelbees Meer 

 2012- 2007

  Zie informatiemail 

 voor 1 april 2019

 max 40

Hartige taartjes 

Hoe leuk zou het zijn om 
van groentjes taarten te 
bakken? We gebruiken 
tomaten, ajuien, wortel, 
courgette,… maar ook 
spekjes of kipblokjes. We 
leren snoepen van groen-
tjes. Bak jij vandaag mee? 

8 april
09.00 – 12.00 uur
5 euro
Refter De Wijsneus

 2012- 2007

 Keukenschort  

  voor 1 april 2019 

  max 30

Taartjes en gebakjes 

Echte bakkers  houden van 
taartjes. Echte bakkers  
houden van gebakjes.
Echte bakkers houden van 
versieren. Echte bakkers 
houden van snoepen.

Ben jij onze bakker? 

8 april
13.30 – 16.00 uur
5 euro
Refter De Wijsneus

 2015-2013

  keukenshort

 voor 1 april 2019

 max 25



09
Dinsdag 9 april 

Vlieg gaat skiën en snowboarden l                    
Combistage Happy Easter 



Vlieg gaat skiën en snowboarden 

Heb jij ooit al eens op latten in de sneeuw gestaan, of 
ben jij een uitblinker op het snowboard? Top! We gaan 
vandaag skiën en snowboarden in Skidôme Rucphen!

De instructuur van Skidôme leert ons alle kneepjes van 
het vak. Om juiste groepen te maken ontvang je bij in-
schrijving een extra mail die vraagt naar je niveau. 

 2004- 2012

 Zie informatiemail

  voor 1 april 2019

   max. 50

9 april 2019 
08.30 – 16.30 uur 
26 euro
Busparking Spijker 



10
woensdag 10 april 

Naaiatelier l Ciné Kids: ZOOks l        
Combistage Happy Easter 



Ciné Kids: ZOOks 

Op een dag verdwijnt Robins moeder Marjolein tijdens 
een missie in het woud. Tegen beter weten in trekt Robin 
naar het woud, op zoek naar antwoorden. Ze ontmoet er 
Wolf, een ‘enfant sauvage’. Hij lijkt meer te weten…

Let op, er zal geen toezicht zijn. Mama en papa zijn ook 
welkom! 

 2007-2013

  /

 Via GC Hoogstraten 

 max 50

10 april
14.00 – 16.30 uur
2 euro
Auditorium IKO 

Naaiatelier

Een stofje, patroon opzoeken, stofknippen,... en stik-
ken! Zo gaat de naaister aan het werk om de creatiefste 
kleren, tasjes, kussens,… te maken. We gaan in de bib op 
zoek naar een boek rond kleren maken en nadien gaan 
we zelf aan de slag! 

 2010- 2007

 /

  voor 10 april

  max 15

10 april
09.00 – 12.00 uur
6 euro
BIB Hoogstraten



11
Donderdag 11 april 2019 

Vlieg naar de Antwerpse Zoo l                
Combistage Happy Easter          



Vlieg naar de Antwerpse Zoo  

Wist jij dat dieren handige harry’s zijn? Elke diersoort 
is aangepast aan haar levenswijze en aan haar biotoop. 
De leeuw jaagt in de savanne, de tijger in het woud, de 
zeehond in het water. Ieder zijn eigen dada. Waarom heb 
je zulke grote oren? Waarom heb je zulke grote ogen? We 
gaan het ontdekken in de Antwerpse zoo. 

 2007- 2012

 Zie informatiemail 
  voor 4 april

 max 57

      toezicht voorzien. 

11 april 2019 
09.00 – 16.30 uur 
13 euro
Busparking Spijker 



12
Vrijdag 12 april 

Poppentheater - rara l                         
Combistage Happy Easter 



Poppentheater- Rara  

Piep Konijn maakt samen met Rara en de kinderen 
bloemetjes voor een feesttaart want de prinses komt op 
bezoek. Als het donker is komen er vreemde wezens en 
eten de bloemen op… 

 2011- 2015

 wc-rolletje    
  voor 4 april

 max 50

      toezicht voorzien. 

12 april 2019 
09.30 – 12.00 uur 
7,50 euro
GC Raboenizaal  



13
zaterdag 13 april 2019 

Zaterdag is schaterdag                                                  



(Uit boek: Juf, ik ken een mop!) 

Poes Poes Poes
‘Schrijf een verhaal over je lievelingsdier’, zegt de juf. 
‘Van minimaal honderd woorden.’ 
Pien pakt haar vulpen. 
Ik heb een lieve poes, schrijft ze.
Afgelopen maandag was ze verdwenen. 
Ik liep naar buiten en ik riep: 
‘Poes, poes, poes, poes. 
Poes, poes, poes, poes. 
Poes, poes, poes, poes…’ 



14
zondag 14 april 2019

#Vakantietip                                                  



Klimpark aan de Mosten!

Aan de Mosten zijn ze momenteel een gloednieuw klimpark aan het bouwen! 

Benieuwd naar het klimpark en de werken, neem alvast een kijkje ter plaatsen 

of via de sociale media. 
 

facebook.com/klimparkdemosten 
instagram.com/klimparkdemosten

#vakantietip



15
Gekleurd zand     l    Handige potjes l 

Tennis 5-daagse TC De Vrijheid 

maandag 15 april 



Tennis 5-daagse TC De Vrijheid 

Tennissen op de verschil-
lende tenniskampen bij de 
Hoogstraatse tennisclubs 
is leerrijk, uitdagend, 
sportief, kortom supertof! 
Je leert de verschillende 
basisvaardigheden en je 
speelt wedstrijdjes. 

15- 19 april
10.00 – 16.00 uur
65 euro
TC De Vrijheid

 2012- 2007

  Zie informatiemail

 voor 8 april 2019

 max 30

Gekleurd zand 

We toveren het zand in alle 
kleuren van de regenboog, 
we laten het zand golven 
als de zee, nadien verza-
melen we dat allemaal in 
een potje! 

Kleuren jullie met ons 
mee?

 

15 april 
09.30 – 12.00 uur
5 euro
Refter De Wijsneus

 2015- 2013

 schildershort, glazen potjes   

  voor 8 april 2019 

  max 25

Handige potjes 

Potjes voor je potloden 
en stiften, potjes voor je 
ontbijtgranen, potjes voor 
je koeken, potjes voor je 
juwelen! Potjes zijn voor 
alles handig, maar zijn ze 
ook mooi?

15  april
13.30 – 16.30 uur
5 euro
Refter De Wijsneus

 2012-2007

  schildershort, glazen potjes

 voor 8 april 2019

 max 30



16
Vlieg naar Sportimonium en het      

hoogste parcours   l    Tennis 5- daagse

dinsdag 16 april 



Vlieg naar Sportimonium en                         
het hoogte parcours 

Hoe deden ze vroeger aan  sport? Bestonden er turntoe-
stellen en skilatten? We komen het deze voormiddag 
allemaal te weten in hét sportmuseum. 

In de namiddag gaan we het hoogte parcours van Hof-
stade beklimmen! Verleg jij mee je grenzen? 

Let op: voor kinderen vanaf het derde leerjaar!  

 2010- 2017

 Zie informatiemail  
  voor 9 april 2019

 max 50

      toezicht voorzien. 

16 april 2019 
08.45 – 17.15 uur 
14,00 euro
Busparking Spijker  



17
woensdag 17 april 

Jong Digidak l Het dansende dierenbos l 
Tennis 5-daagse  



Het dansende dierenbos  

In de BiB heb je vele leesboeken, maar ook doe-boeken! 
Vandaag testen we ‘Het dansende dierenbos’ uit. 

Kom jij mee dansen met de dieren van het dierenbos?  

 2015-2013

  /

 Voor 10 april 

 max 25

17 april
13.30 – 16.00 uur
5 euro
BIB Hoogstraten 

Jong Digidak

Zin om je computervaardigheden te oefenen? Doe dan 
mee aan de workshop van Jong Digidak! 

Je kan een animatie leren programmeren en deze naar je 
eigen spel omzetten of aan de slag gaan met robots.

 2012- 2007

 /

  voor 10 april

  max 15

17 april
09.00 – 12.00 uur
5 euro
BIB Hoogstraten



18
Bobbejaanland  l Adventure 2 -daagse l  

Tennis 5- daagse  l Tennis 2- daagse

donderdag 18 april 



Tennis 2-daagse TC De Langenberg

Tennissen op de verschil-
lende tenniskampen bij de 
Hoogstraatse tennisclubs 
is leerrijk, uitdagend, 
sportief, kortom supertof! 
Je leert de verschillende 
basisvaardigheden en je 
speelt wedstrijdjes. 

18- 19 april
10.00 – 16.00 uur
27 euro
TC De Langenberg

 2012- 2007

  Zie informatiemail  

 voor 8 april 2019

 max 30

Vlieg naar Bobbejaanland

Het plezantste land is 
Bobbejaanland! Achtba-
nen, glijbanen, doolhof, 
schommelmolen,… Vlieg jij 
mee naar Bobbejaanland 
om tal van attracties te 
ontdekken? 

18 april
09.00 – 16.30 uur
20 euro
Busparking Spijker

 2012- 2004

 Zie informatiemail 

  voor 11 april 2019 

  max 57

Adventure 2- daagse mét overnachting

Op de Adventure 2-daagse 
mét overnachting staan 
tal van activiteiten op 
het programma zoals een 
fietsdropping, zorbbal, 
lasershooting, hoogtepar-
cours, kajakken,… Vergeet 
zeker je fiets niet mee te 
nemen!  

18- 19 april
09.00 – 19 april 

55 euro
zweepjesven       

 2008-2004

  Zie informatiemail 

 voor 8 april 2019

 max 5



19
vrijdag 19 april 

Vliegje naar de koeboer l Adventure 2 -daagse l    
Tennis 5- daagse  l Tennis 2- daagse



Vliegje naar de koeboer 

Vandaag bezoeken we de koeboer. We rijden met de 
huifkar naar boer Stef in Meerle. Boer Stef heeft wel 100 
koeien, maar ook in de stal om melk te geven. 
Misschien mogen we wel verse koemelk proeven. 

Wie gaat er mee naar boer Stef? 

 2011- 2015

 Zie informatiemail  
  voor 11 april

 max 30

      toezicht voorzien. 

19 april 2019 
09.00 – 15.30 uur 
10.00 euro
De Wijsneus ophalen 

gemeenteplein 



20
zaterdag 20 april 2019 

Zaterdag is schaterdag                            



De eifeltoren kan niet springen. Het regent niet !!!

           eiffeLtoren                               
De hele klas staat op het 
schoolplein onder één 
paraplu.

Toch wordt er niemand nat.

Hoe kan dat?

              droog                               



21
VROLIJK PAASFEEST  

zondag 21 april 



Woensdag 24 april 2019  
max 30

Wat is er fijner dan buitenspelen? 

Op woensdag 24 april 2019 kleuren de schermen van onze tv’s blauw en trekken 
we naar buiten om te spelen! Aan recreatiedomein De Mosten voorzien we tal van 

activiteiten! 

Wees welkom met je vrienden, vriendinnen, broers, zussen, 

mama, papa, buurman of vrouw! Iedereen is welkom! 

Opgelet, er is geen toezicht voorzien. 

Tot op de BUITENSPEELDAG! 

( Vanaf 13.00 tot 17.00 uur )



week 1

maandag 8 april

dinsdag 9 april

woensdag 10 april

donderdag 11 april

vrijdag 12 april

Paasvakantie-overzicht 
Een overzicht nodig om op te schrijven waar je elke dag heen moet? 
Hieronder kan je invullen voor welke activiteiten jij bent ingeschreven. 

week 2

woensdag 24 april Buitenspeeldag @De Mosten

week 2

maandag 15 april

dinsdag 16 april

woensdag 17 april

donderdag 18 april

vrijdag 19 april


