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Welkom,
Deze brochure bundelt het zomeraanbod van gemeente 
Wachtebeke voor kinderen van 2,5 tot 15 jaar. 
Ook ander lokaal aanbod werd opgenomen.

HOE GEBRUIK JE DEZE BROCHURE?
➜ Check bij elke activiteit of je kind binnen  

de leeftijdscategorie valt.
➜ Check de inschrijfdata.
 Let op: Nieuwe inschrijvingsregels voor activiteiten  

van de Vrijetijdsdiensten.
 Zie pagina 2
➜ Schrijf in of reserveer je plaats indien nodig. 
➜ Hou je bevestiging bij. 
➜ Check per activiteit/kamp de locatie. Zie grondplan 

verder in deze brochure.

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN 
VOORMIDDAG EN NAMIDDAG
Het Zomerhuis is enkel actief in de voormiddag, 
vanaf 8u00 tot 13u00. 
Je kan dit perfect combineren met de speelpleinwerking 
“Speelabeke”. Deze werking loopt steeds vanaf 13.00u
tot 17.30u.  Monitoren brengen je kind te voet van 
Het Zomerhuis, naar de speelpleinwerking in het Jeugdhuis.
Wens je een volledige opvangdag door deze 2 te combineren? 
Geef dit door bij de inschrijving van het Zomerhuis!  

NIEUW – NIEUW – NIEUW!
Speelpleinwerking “Speelabeke” is verhuisd naar een nieuwe 
locatie in het jeugdhuis (Molenhoek). Zie grondplan verder in 
deze brochure.

Veel zomergenot vanwege de buitenschoolse kinderopvang 
en de vrijetijdsdiensten van Wachtebeke!
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Vrijetijdsdiensten

Artikel 2 (uit het retributiereglement): inschrijvingsprocedure 
Voor een aantal activiteiten (kampen, bepaalde Doe Dagen,…) waar-
van de inschrijving digitaal verloopt hanteren we volgende procedure: 
Dag 1: voor de inwoners van Wachtebeke en kinderen van het perso-
neel van gemeente en OCMW van Wachtebeke. 
Dag 2: voor de kinderen die in Wachtebeke naar school gaan maar 
hier niet wonen. 
Dag 3: voor alle andere geïnteresseerden. Opgelet: de school van 
Sint-Kruis-Winkel wordt niet als een basisschool van Wachtebeke be-
schouwd. 

• Sportkamp & jeugdkamp juli:
 - inwoners van Wachtebeke: maandag 27 april om 20.00u
 - niet-inwoners, wel naar school te Wachtebeke: 
 - dinsdag 28 april om 20.00u
 - alle andere: woensdag 29 april om 20.00u
• Sportkamp & jeugdkampen augustus:
 -  inwoners van Wachtebeke: maandag 4 mei om 20.00u
 - niet-inwoners, wel naar school te Wachtebeke: 
  dinsdag 5 mei om 20.00u
 - alle andere: woensdag 6 mei om 20.00u
• Het Zomerhuis:
 - inwoners van Wachtebeke: maandag 11 mei om 20.00u
 - niet-inwoners, wel naar school te Wachtebeke: 
 -dinsdag 12 mei om 20.00u
 - alle andere: woensdag 13 mei om 20.00u
• Doe-dagen (Avonturendag, Daguitstap Puyenbroeck, 

Tienerwerking, Creadag):
 - inwoners van Wachtebeke: maandag 18 mei om 20.00u
 - niet-inwoners, wel naar school te Wachtebeke: 
 -dinsdag 19 mei om 20.00u
 - alle andere: woensdag 20 mei om 20.00u

Buitenschoolse Kinderopvang Het Meykevertje: 
Reserveren vanaf maandag 25 mei om 7.00u 

Sportkampen
Leeftijd: vanaf 3 jaar tem 6 jaar (kleuters)
 vanaf 6 jaar tem 12 jaar (lager onderwijs)

Data: Kamp juli:  van 6/7/2020 tem 10/7/2020
 Kamp augustus: van 17/8/2020 tem 21/8/2020

Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag: 9.00u - 16.00u. 
 (gratis opvang vanaf 8.00u tot 17.00u)

Tarieven: 75 euro per kind per kamp 
 (inbegrepen: verzekering, drankje, diploma, gebruik 

sportmateriaal, begeleiding gediplomeerde lesgevers)

Monitoren: De monitoren volgen een pedagogische opleiding of 
hebben een pedagogische opleiding achter de rug. 
De monitoren worden uitgestuurd door Tsjaka vzw 
(kleuters) en Sportwerk (lager onderwijs).

Inzet leiding: Kleuters: 1 monitor per 15 kinderen
 Lager onderwijs: 1 monitor per 18 kinderen 

Inschrijvingen: via het online inschrijvingssysteem:
 https://reservaties.wachtebeke.be
 sportkamp juli: vanaf maandag 27 april 2020 om 20.00u
 sportkamp augustus: vanaf maandag 4 mei om 20.00u

Betalingswijze: na inschrijving ontvang je een factuur per mail

Annuleren: Kosteloos tot 3 weken voor het kamp. Bij annulering 
binnen de 3 weken voor het kamp wordt een annulatie-
kost van 20% aangerekend. Terugbetaling voor annule-
ring tijdens het kamp is enkel mogelijk mits voorleggen 
van een doktersbriefje.

Fiscaal attest: ja

Opmerkingen: Heb je voor 8.00u of na 17.00u nog opvang nodig? Neem 
dan contact op met Het Meykevertje. Zij hebben enkele 
plaatsen ter beschikking om kinderen te brengen en/of 
te halen van het sportkamp (mits reservering vooraf).

Locatie: Cultuurhuis Safarken, Dr. J. Persynplein 6, Wachtebeke

Contact: Leen Groothaert, sportfunctionaris, 09/337 77 39  
of 0483 42 90 54, sportdienst@wachtebeke.be
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Buitenschoolse Kinderopvang

“Het Meykevertje”
Leeftijd: 2,5 jaar t.e.m. 6 jaar (tijdens zomervakantie)  

Bij voldoende beschikbare plaatsen eind juni, kunnen  
plaatsen nog opgengesteld worden voor andere kinderen.

Data: Van 1 juli t.e.m. 10 juli (collectief gesloten van 13 juli tot en 
met 31 juli)

 Van 3 augustus t.e.m. 31 augustus (17 augustus gesloten)
 

Openingsuren: weekdagen van 7.00u – 18.30u

Tarieven: minder dan 3u aanwezigheid:  4,90 euro
 3u tot 6u aanwezigheid:  7,40 euro
 vanaf 6u aanwezigheid:  13,05 euro
 Mogelijkheid tot sociaal tarief  (helft van  

bovenstaande tarieven)

Inzet begeleiding: 
 1 gediplomeerde begeleider per 14 aanwezige kinderen. 

Team: Het voltallige team bestaat uit acht begeleiders, met onder-
steuning van jobstudenten en de verantwoordelijke.

Inschrijvingen:  
 Vooraf via afspraak met de verantwoordelijke.Plaats reserve-

ren voor vakanties is noodzakelijk. Dit is mogelijk zodra alge-
mene inschrijving in orde is en vanaf maandag 25 mei vanaf 
7.00u ’s morgens via https://ouderportaal.tjek.be 

 (Verschillend systeem dan het online systeem van de ge-
meente!)

Online systeem Ouderportaal Tjek:
 Voor juli wordt dit afgesloten op vrijdag 26 juni.
 Voor augustus wordt dit afgesloten op woensdag 8 juli. 
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 Volzet: Geen plaats wegens volzet? Mogelijks komen er plaatsen  
vrij via annuleringen. Je kan zelf op een later tijdstip via  
mail informeren bij de verantwoordelijke of er plaats is 
vrijgekomen.

Betalingswijze:  
 Maandelijkse factuur wordt verstuurd via post of e-mail

Annuleren: 
 Kosteloos annuleren kan tot 7 dagen voor de gereserveerde 

opvangdag. Tijdens de 7 dagen voor de gereserveerde  
opvangdag kan je enkel nog kosteloos annuleren mits  
voorleggen van doktersbriefje of attest werkgever.  

Fiscaal attest: 
 Ja, wordt in volgend dienstjaar bezorgd.

Opmerkingen: 
-  Erkend door K&G
-  Mogelijkheid om kinderen (beperkt aantal) te brengen  

en/of te halen naar het jeugdkamp en het sportkamp  
van de Vrije Tijdsdienst, mits reservering, en mits de locatie 
in het dorp is. 

- Kinderen die naar Het Zomerhuis en Speelabeke gaan,  
kunnen voor (7.00u - 8.00u) en na (17.30u - 18.30u) deze 
werkingen nog terecht in “Het Meykevertje”. Je hoeft  
hiervoor niet te reserveren.  

Locatie: Buitenschoolse Kinderopvang “Het Meykevertje”, 
 Godshuisstraat 11, 9185 Wachtebeke

Contact: Nathalie Van Loo, verantwoordelijke BKO,  

✆   09.346.54.22  
 nathalie.vanloo@ocmw-wachtebeke.be. 

 Inschrijven kan enkel op afspraak.



KAMPEN AUGUSTUS

Leeftijd:  4-6 jaar (Kleuters)
  6-12 jaar (Lager Onderwijs) 

Data:  24/8 - 28/8 (2 crea-zomerkampen x 5 dagen) 

Openingsuren:  maandag t.e.m. vrijdag: 9.00u-16.00u, 
  Gratis opvang vanaf 8.00u tot 17.00u 

Wat:  Jeugdkampen in samenwerking met Crejaksie! 
  Crea-Kamp 1 - Cultuurhuis
  Crea-Kamp 2 - De Zwarte Ruiter, Overslag

Tarieven:   75 euro per kind
  (inbegrepen: verzekering, gebruik materiaal, 
  begeleiding gediplomeerde lesgevers) 

Inzet begeleiding: 1 begeleider per 10 kinderen 

Inschrijven:  Via het online inschrijvingssysteem 
  https://reservaties.wachtebeke.be
  vanaf maandag 4 mei om 20u00
 

Betalingswijze:  na inschrijving ontvang je een factuur per mail 

Annuleren:   Kan kosteloos tot 3 weken voor het kamp. Bij annu- 
 lering binnen de 3 weken voor het kamp wordt een  
 annulatiekost van 20% aangerekend. Terugbetaling  
 bij annulering tijdens het kamp is enkel mogelijk mits 

 voorleggen van een doktersbriefje.

Fiscaal attest:  ja

Opmerkingen:  Heb je voor 8.00u of na 17.00u nog opvang nodig?  
 Neem dan contact op met Het Meykevertje. Zij 

  hebben enkele plaatsen ter beschikking om kinde-
  ren te brengen en/of te halen van het creakamp 
  (mits reservering!). Dit kan enkel voor kampen die 
  doorgaan in het Cultuurhuis!

Locatie:   Kamp 1: Cultuurhuis, Dr. Jules Persynplein 6, 
  Kamp 1: 9185 Wachtebeke
  Kamp 2: Buurthuis De Zwarte Ruiter, Schoolstraat 3,  

 Kamp 1: 9185 Wachtebeke

Contact            :   ✆   09 337 77 39
   jeugddienst@wachtebeke.be
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Jeugdkampen
KAMP JULI

Leeftijd:  Vanaf 4-6 jaar (Kleuters)
  Vanaf 6-12 jaar (Lager Onderwijs)

Data:  6/7-10/7 (5 dagen dagen crea-zomerkamp)

Openingsuren:  maandag t.e.m. vrijdag: 9.00u-16.00u, 
  Gratis opvang vanaf 8.00u tot 17.00u 

Wat:  Crea-kampen in samenwerking met Crejaksie! 

Tarieven:   75 euro per kind
  (inbegrepen: verzekering, gebruik materiaal, 
  begeleiding gediplomeerde lesgevers) 

Inzet begeleiding: 1 begeleider per 10 kinderen 

Inschrijven:  Via het online inschrijvingssysteem 
  https://reservaties.wachtebeke.be
  vanaf maandag 27 april om 20u00 

Betalingswijze:  Na inschrijving ontvang je een factuur per mail 

Annuleren:   Kosteloos tot 3 weken voor het kamp. Bij annulering 
 binnen de 3 weken voor het kamp wordt een annu- 
 leringskostvan 20% aangerekend. Een terugbetaling 
 bij annulering tijdens het kamp is enkel mogelijk mits 
 het voorleggen van een doktersbriefje.

Fiscaal attest:  ja

Opmerkingen:  Heb je voor 8.00u of na 17.00u nog opvang nodig?  
 Neem dan contact op met Het Meykevertje. Zij heb- 
 ben enkele plaatsen ter beschikking om kinderen te 
 brengen en/of te halen van het creakamp (mits reser- 
 vering!). Dit kan enkel voor kampen die doorgaan in 
 het Cultuurhuis!

Locatie:   polyvalente jeugdlokalen, Godshuisstraat 11B 
  (naast het Meykevertje), 9185 Wachtebeke

Contact:   ✆   09 337 77 39
   jeugddienst@wachtebeke.be
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Inschrijvingen: ter plaatse vanaf 13u00 uur tot 13u30.

Betalingswijze: ter plaatse bij inschrijving aan de hoofdleiding. 
 Let op, geen geld bij = geen speelplein!

Fiscaal attest: Ja. Zelf op te vragen via de brievenbus, hoofdleiding  
 ofvia mail.

Mutualiteitsattest:  Ja.  Zelf op te vragen via de brievenbus, hoofdleiding 
 of via mail.

Locatie: LET OP WE VERHUIZEN! #nieuwelocatie
 Speelplein Speelabeke achter het Jeugdhuis ’t Kasseiken 
 Molenhoek 19, 9185 Wachtebeke

Contact: ✆   0484 54 22 86 (vooral actief tijdens de zomervakantie)

  speelabeke@gmail.com
 www.speelabeke.net ➜ Daar kan je alle info vinden!
 Facebook: ‘Speelplein Speelabeke’

Vind ons ook op sociale media ! 

Voor inlichtingen en verdere info:
Michaël Kahya,  Jeugddienst Wachtebeke
voorzitter Speelabeke  ✆   09 337 77 42
✆   0488 800 650   jeugddienst@wachtebeke.be
 kahya_michael@hotmail.com 
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Speelpleinwerking 

‘Speelabeke’
Leeftijd: Vanaf 5 jaar tot 14 jaar (geboren tussen 2006 en 2015)

Data:             Van maandag 6 juli t.e.m. vrijdag 26 augustus 
 (gesloten op 21 juli)

Openingsuren: Van 13u00 tot 17u30. 
 Gelieve je kind niet op te halen voor 17u30. Indien anders, 
 meld je dit aan de hoofdleiding. 
 Je kan je kind opwachten aan de ingangspoort (niet op het  
 terrein zelf ). Voor dringende zaken ben je als ouder welkom 
 in het lokaal van de hoofdleiding.

Tarieven: 2,50 euro voor 1 namiddag
 25 euro voor een beurtenkaart van 11 namiddagen 
 (Vieruurtje, drankje en verzekering zijn inbegrepen)

Inzet leiding: Onze groep animatoren bestaat uit een 30-tal personen. Per 
 namiddag zijn we minstens met 8 animatoren. Per leeftijds- 
 groep zijn er 2 à 3 leiding, waarvan minstens 1 animator het  
 attest ‘attest in het jeugdwerk’ behaalde. We proberen de 
 norm van 1 animator per 8-10 kinderen te hanteren. Bij een 
 uitstap garanderen we 1 begeleider per 7 kinderen.

Aanbod: Voor het vieruurtje: Begeleide activiteit volgens leeftijds- 
 groep. Na het vieruurtje: open speelaanbod: buitenspeel- 
 goed, sport, gezelschapsspelen, knutselen, koken, water- 
 spelen, vuile spelen, fantasiespelen, reuzespelen, …

Activiteiten: Elke woensdag “zwemmen” met de oudste groep ‘Kibbers’  
 (van 12 tot 14 jaar) in Puyenbroeck. Daguitstap voor alle 
 kinderen (31 juli). Kibberovernachting (nacht van 11 op 12 
 augustus). Eindfeest (26 augustus). Meer info over deze  
 activiteiten volgt later. Check ook zeker onze website!

Opleiding Animator: 
 Iedere animator heeft ofwel het attest ‘animator in het  
 jeugdwerk’(Vlaamse Overheid), of ze worden gestimuleerd  
 om dit attest te halen door het volgen van een cursus. De  
 verantwoordelijke hoofdleiding heeft het attest ‘hoofd- 
 animator’. Geregeld volgen animatoren extra vormingen 
 vb. EHBO, hoe omgaan met kinderen met autisme of ADHD,  
 toneel en drama, …

8
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zat 1
zon 2
maa 3
di 4
woe 5
don 6
vrij 7
zat 8
zon 9
maa 10
di 11
woe 12
don 13
vrij 14
zat 15
zon 16
maa 17 GESLOTEN Snorkelen

di 18
woe 19
don 20
vrij 21
zat 22
zon 23
maa 24 2 locaties

di 25 2 locaties

woe 26 2 locaties

don 27 2 locaties

vrij 28 2 locaties

zat 29
zon 30
maa 31 Creadag

Het Zomerhuis
2,5 tot 14 jaar

Tienerwerking Jeugddienst
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ZOMERVAKANTIE 2020
woe 1
don 2 Zuienkerke

vrij 3 Puyenbroeck

zat 4
zon 5
maa 6
di 7
woe 8
don 9
vrij 10
zat 11
zon 12
maa 13
di 14 Prefab

woe 15
don 16
vrij 17 Toverland

zat 18
zon 19
maa 20
di 21
woe 22
don 23
vrij 24
zat 25
zon 26
maa 27
di 28
woe 29
don 30
vrij 31
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BKO Het Meykevertje
2,5 tot 6 jaar

Sportdienst
2,5 tot 12 jaar

Speelabeke
2,5 tot 14 jaar
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 Het Zomerhuis
 

Leeftijd: Vanaf 7 jaar t.e.m. 14 jaar
 Tijdens sluitingsperiode BKO Het Meykevertje kunnen 

kinderen vanaf 5 jaar ook terecht in Het Zomerhuis.

Data: Van 13 juli t.e.m. 17 juli (collectief gesloten: 21/7  
+ van 20/7 t.e.m. 31/7)

 Van 3 augustus t.e.m. 26 augustus

Openingsuren: Weekdagen van 8.00 - 13.00 uur

Opmerking: In de namiddag (vanaf 13u00) kan je kind doorschui-
ven naar speelpleinwerking “Speelabeke”. Geef dit 
door bij de inschrijving. Monitoren brengen je kind te 
voet naar de speelpleinwerking in het jeugdhuis (Mo-
lenhoek). 

Wat: Voormiddagopvang onder leiding van gediplomeer-
de sportlesgevers vanuit Sportwerk Vlaanderen

Tarieven: 6 euro per kind per voormiddag.

Inzet begeleiding: 1 begeleider per 12 kinderen 

Inschrijvingen: Vanaf maandag 11 mei om 20u00 via het online inschrij-
vingssysteem https://reservaties.wachtebeke.be 

Betalingswijze: Maandelijkse factuur wordt verstuurd via e-mail

Annuleren: Kosteloos annuleren kan tot 2 dagen voor de gereser-
veerde opvangdag. Bij annulering binnen de 2 dagen 
voor de gereserveerde opvangdag, betaal je 20% an-
nuleringskosten. Bij niet annuleren en niet opdagen 
betaal je de volledige opvangdag. 

Fiscaal attest: Ja

Locatie: Polyvalente jeugdlokalen
 Godhuisstraat 11B (naast Het Meykevertje)
 9185 Wachtebeke

Contact: Jeugddienst Wachtebeke
 ✆   09 337 77 39 
  jeugddienst@wachtebeke.be

VO
OR

M
ID

DA
GO

PV
AN

G

13



VR
IJ

ET
IJ

DS
DI

EN
ST

EN

1514

DOE-DAGEN
Avonturendag Zuienkerke 2 juli
Leeftijd:  Van 7 t.e.m. 14 jaar

Datum: Donderdag 2 juli 2020

Uren: 8.00u  - 17.30u

Wat:  Een avontuurlijke daguitstap naar Zuienkerke bij 
‘Outdoorteam.be.’ We werken in 2 groepen. Op het 
programma: avonturentocht, rafting of kano (afh. van 
de leeftijd) en paintball. Enige durf is vereist .

Begeleiding: Begeleiding is voorzien vanuit de sport- en jeugddienst.

Kostprijs: 25 euro

Inschrijven:  via het online inschrijvingssysteem   
https://reservaties.wachtebeke.be

  vanaf maandag 18 mei om 20.00u.

Betalingswijze: Na inschrijving ontvang je een factuur per mail.

Annuleren: Kosteloos annuleren kan tot 10 kalenderdagen voor 
de activiteit. Bij annulering binnen de 10 dagen voor 
de activiteit, betaal je 20% annuleringskosten.

Fiscaal attest: ja

Locatie: Vertrek en terugkeer aan Cultuurhuis Safarken, 
 Persynplein (busuitstap)

Contact: Leen Groothaert, sportfunctionaris,  
✆   09 337 77 39 of 0483 42 90 54

   sportdienst@wachtebeke.be

Uitstap Puyenbroeck 3 juli
Leeftijd:  van 7 t.e.m. 12 jaar

Datum:  Vrijdag 3 juli 2020

Uren: Info volgt nog

Wat:  Een actieve dag in Puyenbroeck met activiteiten aan-
gepast aan het weer. Aanbod in Puyenbroeck: grote 
speeltuin met kabelbaan, schommels en glijbanen, wa-
terspeeltuin,  dierenpark en speelbos

Kostprijs:  15 euro 

Inschrijven:  Via het online inschrijvingssysteem 
 https://reservaties.wachtebeke.be 
 vanaf 18 mei om 20.00u

Betalingswijze:  Na inschrijving ontvang je een factuur per mail.

Begeleiding:  Begeleiding is voorzien vanuit de sport- en jeugd-
dienst.

Fiscaal attest:  Ja

Locatie:  Domein Puyenbroeck, 9185 Wachtebeke, exacte loca-
tie afhalen en ophalen volgt later.

Contact:   Leen Groothaert, sportfunctionaris,  
✆   09 337 77 39 of 0483 42 90 54

   sportdienst@wachtebeke.be

Creadag 31 augustus
Leeftijd:  van 7 t.e.m. 12 jaar

Datum:  Maandag 31 augustus 2020 

Uren:  8.00u - 17.00u

Wat:   Een creatieve dag in het Cultuurhuis: Knutselen en 
een klei-workshop. 

Begeleiding:  Begeleiding is voorzien vanuit de cultuur- en jeugd-
dienst.

Kostprijs:  15 euro (knutselmateriaal inbegrepen.)

Inschrijven:  Via het online inschrijvingssysteem 
 https://reservaties.wachtebeke.be 
 vanaf 18 mei om 20u

Betalingswijze:  Na inschrijving ontvang je een factuur per mail.

Annuleren: Kosteloos annuleren kan tot 10 kalenderdagen voor 
de activiteit. Bij annulering binnen de 10 dagen voor 
de activiteit, betaal je 20% annuleringskosten.

Fiscaal attest:  Ja

Locatie:  GC Cultuurhuis Safarken, Dr. J. Persynplein 6, 
 Wachtebeke

Contact:    Nathalie Van Keer, cultuurdienst, 
 ✆   09 337 77 38
  nathalie.vankeer@wachtebeke.be
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TIENERS
‘WAITABIT’

De Tienerwerking organiseert het hele jaar door activiteiten speciaal op 
maat van tieners. In de zomermaanden ondersteunen zij de speelplein-
werking en werken ze mee aan activiteiten voor de Kibbers. 

Leeftijd:  vanaf 11 jaar tot 15 jaar (geboren in 2003-2009) 

Data:  vrijdag 17 juli  (Uitstap Toverland), 
 maandag 17 augustus (Duikcentrum Todi), 
 dinsdag 14 juli (prefab)

Openingsuren en tarieven:  Afhankelijk van activiteit. Zie verder

Begeleiding:  Begeleiding is voorzien vanuit de jeugddienst

Inschrijven:  Via online inschrijvingssysteem  
https://reservaties.wachtebeke.be

Betalingswijze:  Na inschrijving ontvang je een factuur per mail 

Fiscaal attest:  Ja

Annuleren: Kosteloos annuleren kan tot 10 kalenderdagen voor 
de activiteit. Bij annulering binnen de 10 dagen voor 
de activiteit, betaal je 20% annuleringskosten.

Contact:  Rani Leroux, medewerker Tienerwerking, 
 ✆   09 337 77 42 / 0492 15 29 05
   jeugddienst@wachtebeke.be 

Attractiepark Toverland
Beleef een magisch mooie dag in Attractiepark Toverland, net over de 
Belgische grens in Nederlands Limburg. We bezoeken samen een beto-
verende wereld vol avontuur, shows en spectaculaire attracties. Acht-
banen, over kop gaan of je wagen aan de snelste, hoogste en langste 
wildwateravontuur van de Benelux. Waterratten kunnen zich uitleven in 
een spannend wildwateravontuur. Samen kunnen we genieten van ruim 
35 attracties en shows.

Leeftijd:  van 11 tot 15 jaar (geboren in 2003-2009)

Datum:  vrijdag 17 juli

Locatie:  Toverlaan 2, 5975 MR Sevenum, Nederland

Uren: vertrek 8u aan het Cultuurhuis, Dr. Jules Persynplein 6
 terugkomst verwacht rond 20u

Prijs: €25, inclusief busrit

Initiatie ‘Snorkelen’
Todi in Beringen is het eerste indoor snorkel- en duikcentrum in Europa. 
In een gigantische duikbassin genieten we al snorkelend van de won-
dere onderwaterwereld. We zien er 30 verschillende soorten kleurrijke 
tropische zoetwatervissen en levensechte decorelementen zoals grot-
ten, autowrakken, onderwater café,…

Nog nooit gesnorkeld? Geen probleem! Todi werkt met volgelaatsmas-
kers waarbij je naar alle kanten kunt kijken en ademen en door zowel je 
mond als neus. Dankzij een ‘dry top’ komt er nooit water in de snorkel 
en kan je ook enkele meters diep duiken. De enigste vereiste die we wel 
vragen, is dat je kunt zwemmen. 

Leeftijd: van 11 tot 15 jaar (geboren in 2003-2009)

Datum: maandag 17 augustus

Locatie: TODI Duikcentrum, Be-mine 1, 3582 Beringen

Uren: vertrek 11u aan het Cultuurhuis, Dr. Jules Persynplein 6
 terugkomst verwacht om 17u30

Prijs: €20, inclusief busrit

Prefab
Leeftijd:  12 tot 15 jaar

Datum: dinsdag 14 juli

Locatie: jeugdhuis ’t Kasseiken, Molenhoek 19

Prijs: 2,50 euro (prijs van speelpleinnamiddag) 
 
Prefab voorziet een aanbod van creatieve workshop, artistieke reeksen 
en inspirerende uitstappen op maat van tieners. Prefab is een onder-
deel van Fabriek A Brak,  een artistiek project voor en door jongeren 
van 15 tot 29 jaar.
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Ander lokaal aanbod
Jeugdmuziekatelier Wachtebeke
Leeftijd: Vanaf 6 - 10 jaar 

Data:  13/07 - 17/07, telkens vanaf 14.00u tot 17.00u. 
Opvang vanaf 13.00u en tot 17.30u

Tarieven: 50,00 euro waarvan 20,00 euro gerecupereerd kan wor-
den bij een inschrijving in het MWA. Vieruurtje en drankje 
inbegrepen. 

Wat: Op een speelse manier kennismaken met muziek en in-
strumenten. Verschillende animatoren stellen hun eigen 
instrument voor. 

Inschrijven: via onze website www.mwawachtebeke.be vanaf 20 mei

Locatie: Basisschool Sint-Laurens, Persynplein 5, Wachtebeke

Contact: Dorine Van Volxem, 
  mwaw.contact@gmail.com, 

 ✆   +32 476 237 909

Sportkampen Maksi Move vzw
Leeftijd: Kleuters en lagere schoolkinderen

Data:  Van 3 augustus t.e.m. 7 augustus
 Van 10 augustus t.e.m. 14 augustus

Locatie:  Basisschool Sint-Laurens Persynplein

Contact:  www.maksimove.be

Themakampen Logopraxis  ‘Lekker in je vel’ 
Leeftijd: Vanaf 4 - 7 jaar 
 Vanaf 8 - 12 jaar

Data: 17/08 - 21/08  

Open:  maandag t.e.m. vrijdag: 9.00u-12.00u (Enkel voormiddag!) 
 Middagpauze van 12u00 -12u45 (kind wordt opgehaald 

of brengt boterhammen mee).

Opmerking:  In de namiddag vanaf 13u00) kan je kind doorschuiven 
naar speelpleinwerking “Speelabeke”. Geef dit door aan 
de logopediste.
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Wat: Educatief kamp thema “Lekker in je vel” door logopedis-
ten van Logopraxis. 

 4 tot 7 jaar: Spelen rond emoties, fantasie, positief denken 
en kwaliteiten.

 8 tot 12 jaar: Groepsspelen, kinderyoga. Educatieve activi-
teiten rond beweging, crea en fantasie.

Tarieven:  85 euro per kind per kamp (inbegrepen: verzekering, 
drankje, diploma, gebruik materiaal, begeleiding gediplo-
meerde logopedisten)

Inschrijven: Via mail naar inschrijvingen@taalenspel.be

Contact:  ✆   09 345 81 46 of 0486 61 31 97
  Inschrijvingen@taalenspel.be

 

Jeugdbewegingen in Wachtebeke
Ook als je geen lid bent, kan je mogelijks nog aansluiten. Informeer bij 
de hoofdleiding.

Chiro Pollyanna:

15/07 - 20/07       pinkels
12/07 - 20/07       speelclubs en kwiks
11/07 - 21/07       tippers, keti’s en aspi’s 
  (buitenlands kamp)

KSA St.-Hubertus: 

Binnenkamp:
16/07 - 19/07 Leeuwkes (1e t.e.m. 2e leerjaar)
13/07 -19/07 Pagadders (3e t.e.m. 4e leerjaar) 
13/07 -19/07 Jongknapen (5e t.e.m. 6e leerjaar)

Tentenkamp:
10/07 -19/07  Knapen (1e middelbaar t.e.m. 2e middelbaar)
10/07 -19/07 Jonghernieuwers (3e t.e.m. 4e middelbaar)



Waar je eventueel 
nog terecht kan... 
Kinderoppasdienst van De Gezinsbond
Deze dienst is voor kinderen vanaf 0 jaar waarvan ouders 
zijn aangesloten bij de gezinsbond. Alle aanvragen gebeuren 
via de website www.kinderoppasdienst.be

Tarieven:  
Tarief: 5 euro per begonnen uur
Minimumtarief: 10 euro
Overnachting: 25 euro (van 22u tot 8u)

Verdere inlichtingen:
Steven Van Heesvelde en Imschoot Christine
Email: kodwachtebeke@gmail.com

Ziekenfondsen
Ook ziekenfondsen organiseren vaak vakantiekampen!
Informeer bij je eigen ziekenfonds wat zij zoal aanbieden tijdens de 
zomervakantie. 

Andere nuttige links
✔ www.ideekids.be: projectkampen voor kinderen tussen 3 en 12 jaar
✔ www.freetime.be: vakanties en dagkampen voor alle leeftijden
✔ www.crejaksie.be : jeugddienst van de Liberale Mutualiteit.
✔ www.activak.be : originele themakampen voor jongeren van 3-16 jaar.
✔ www.koningkevin.be : vormingscursussen en vakanties voor jongeren

23
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Handleiding bij het online inschrijvingssysteem 
van gemeente Wachtebeke
  
Nog nooit gewerkt met het online inschrijvingssysteem van gemeente 
Wachtebeke? Geen nood, op deze pagina leggen we stap voor stap uit 
hoe je een kind inschrijft voor een activiteit.

1. Ga naar de webpagina https://reservaties.wachtebeke.be  

2. Op het startscherm klik je bovenaan rechts op ‘Inloggen’. Bij je aller-
eerste bezoek moet je je registreren als nieuwe gebruiker. Klik dan op 
‘Registreren’. Je zal je als familie moeten registreren. Deze stap wordt 
best gedaan door een ouder of voogd. Je vult zeker alle verplichte ge-
gevens in en klikt op ‘Volgende’. Als laatste stap kan je bepalen welke 
logingegevens je wilt gebruiken voor je eerstvolgende aanmelding.

3. Om kinderen in te schrijven voor een jeugdactiviteit, moet elk kind 
toegevoegd worden aan je gezinsprofiel. Dat kan via je profiel. Klik 
op ‘Mijn profielen’ en ga door naar het tabblad ‘Inschrijven kinderen’. 
Kies dan voor ‘Gezinsleden’. Je kan een kind toevoegen door alle ver-
plichte velden in te vullen.

 OPGELET: Vergeet ook zeker niet het tabblad ‘Medische fiche’ in te 
vullen. Dit is verplicht om te kunnen inschrijven.

4. Wanneer dit allemaal in orde is, kan je bovenaan het scherm kiezen 
voor ‘Kind inschrijven’. Kies het in te schrijven kind en klik op ‘Volgen-
de’. Je krijgt een overzicht te zien met de activiteiten voor de leeftijds-
categorie waartoe uw kind behoort. Inschrijven kan door het vakje 
links aan te vinken. Bij ‘status’ zie je vanaf wanneer er kan ingeschre-
ven worden.

5. Na het aanvinken van de gewenste activiteiten klik je op ‘Volgende’. 
Kies daarna voor ‘Bevestigen’. 

Na het bevestigen van de inschrijving ontvang je een mail met de fac-
tuur. Een inschrijving is pas definitief nadat de gemeente het inschrij-
vingsgeld heeft ontvangen.

Wil je een broer of zus inschrijven? Dan hoef je niet noodzakelijk het hele 
proces opnieuw te doorlopen. Je kan in plaats van ‘Inschrijving bevesti-
gen’ ook kiezen voor ‘Bijkomende inschrijving invoeren’. De eerder aan-
gevraagde inschrijvingen blijven gedurende een 30-tal minuten in een 
‘winkelmandje’ zitten. Je verliest deze plaatsen dus niet op het moment 
dat je de inschrijvingen voor broer of zus aanvraagt.
Als alles goed verlopen is, is je kind dus ingeschreven voor zijn of haar 
gekozen activiteit.

24 2120
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