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Knetterend jeugdaanbod
In deze brochure vind je het volledige jeugdaanbod voor het jaar 2022.
Voorstellingen in cc Nova, leuke activiteiten in de bibliotheek, een overzicht van
alle kampen tijdens de schoolvakanties en meer informatie over het speelplein,
het Huis van het Kind, de IBO’s en Team Jeugd & Sport.
Waar wacht je nog op? Bekijk ons knetterend aanbod en we zien je hopelijk snel
op een van onze activiteiten. Tot dan!

UiTPAS
De UiTPAS is een spaarkaart voor cultuur, sport en ontspanning. Bij elke activiteit
spaar je punten. Die punten kan je ruilen voor kortingen of andere cadeaus.
Enkele voorbeelden: gratis naar het speelplein, het zwembad of de sporthal, een
cc Nova-cadeaubon van €5 of een gratis kaart met wandel- of fietsroutes in
Wetteren. Je kan punten sparen en omruilen in alle Vlaamse UiTPAS-gemeenten
en -steden. Vergeet dus zeker je UiTPAS niet als je op stap gaat!
Mensen met een beperkt inkomen hebben recht op een UiTPAS met kansentarief.
Die ziet er exact hetzelfde uit, maar met de kansenpas betaal je minder voor
bijvoorbeeld vakantiekampen of toneelvoorstellingen. Het kansentarief is enkel
geldig in je eigen regio. Wetteren behoort tot UiTPAS regio Dender. Denk je dat
je in aanmerking komt voor een UiTPAS met kansentarief? Maak een afspraak in
het Sociaal Huis.
Meer info op www.wetteren.be/uitpas
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theater

ImpulZ
Theater de spiegel

Stel het je even voor: een geluidsdokter met een verzameling instrumenten
die bestuurd worden vanop afstand. Ze maken enkel muziek als iemand op de
knop duwt.
Stel je ook voor: een danser die wacht op die muziek om erop te kunnen dansen. Hij kan enkel dansen wanneer iemand op die knop duwt. Wie geeft het
startsignaal en wie reageert op wat of wie? En wat gebeurt er als niemand
duwt?

Voor wie:

1 tot 4 jaar

Wanneer:

zondag 6 februari 2022

		

om 14 uur en 16 uur

Locatie:

theaterzaal cc Nova

Kostprijs:

€ 8 (basis)

		

€ 5 (vriend of -26)

		

€ 1.5 (UiTPAS Dender kansentarief)

Tickets via:

www.ccnovawetteren.be of 09 365 20 20

Taalicoon:

1

5

theater

Moenieworrienie
collectief verlof
‘Moenieworrienie’ is Zuid-Afrikaans voor “je moet je geen zorgen maken.” En
laat dat nu net zijn wat de vier personages in deze voorstelling veel te veel
doen. Samen zijn ze onderweg. Naar ergens, de bestemming is onduidelijk.
Maar ze hebben elkaar en ze zijn vastberaden er te geraken.
‘Moenieworrienie’ is een energieke en ontwapenende voorstelling over identiteit, vriendschap en durven gaan voor je dromen. De voorstelling vertelt het
verhaal van een lange tocht die het viertal samen aflegt. Hoe elk individu een
deeltje is van een groep, hoe ze gek worden van elkaar, maar hoe ze tegelijk
ook zorgen voor elkaar.
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Voor wie:

5 jaar en ouder

Wanneer:

zondag 13 februari 2022 om 14:30

Locatie:

theaterzaal cc Nova

Kostprijs:

€ 8 (basis)

		

€ 5 (vriend of -26)

		

€ 1.5 (UiTPAS Dender kansentarief)

Tickets via:

www.ccnovawetteren.be

		

09 365 20 20

Taalicoon:

1

film

Choums Owdyssee
Twee eitjes liggen knus in een nest. Terwijl een storm raast, prikt uiltje Choum
zijn schaal open en komt naar buiten piepen. Nog voordat het ei van zijn broertje verder uitgebroed kan worden, rollen ze samen uit het nest. Door weer en
wind gaat Choum met het ei op tocht, vastbesloten een moeder te vinden.
Choum is minstens even schattig als dapper. Want de tocht van dit pluizige
kuiken zit vol uitdagingen en gevaren.
Deze warme animatiefilm voor de allerkleinste kijkers won op het Anima Festival de prijs voor beste kortfilm. Hij wordt aangevuld met twee andere woordloze kortfilms: ‘Nest’ en ‘De vogel en de walvis’.

Voor wie:

3 jaar en ouder

Wanneer:

woensdag 2 maart 2022 om 14.30 uur

Locatie:

theaterzaal cc Nova

Kostprijs:

€ 7 (basis)

		

€ 4 (vriend of -26)

		

€ 1.5 (UiTPAS Dender kansentarief)

Tickets via:

www.ccnovawetteren.be of 09 365 20 20

Taalicoon:

1

7

theater

Vuur/toren
Laika & het paleis
Drie vuurtorenwachters houden aan de rand van de woeste oceaan een licht
brandend in een toren. In weer en wind werken ze met gevaar voor eigen leven
om anderen veilig thuis te brengen. Maar wat als het licht sputtert en dooft?
Wie loodst hen dan naar een veilige haven?
‘Vuur/toren’ is een visuele, dansante en tragikomische voorstelling over drie
mensen die aan hun lot worden overgelaten en voor de rest van de wereld niet
meer bestaan. Ze verliezen elkaar, zichzelf en de grond onder hun voeten. Tot
iemand opduikt die hen in de armen sluit …
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Voor wie:

8 jaar en ouder

Wanneer:

zaterdag 5 maart 2022 om 20 uur

Locatie:

theaterzaal cc Nova

Kostprijs:

€ 9 (basis)

		

€ 6 (vriend of -26)

		

€ 1.5 (UiTPAS Dender kansentarief)

Tickets via:

www.ccnovawetteren.be

		

09 365 20 20

Taalicoon:

4

theater

pICcOLo
sprookjes enzo
Pak je allergrootste sleutel en zoek het allerkleinste deurtje van de stad. Sluit je
ogen en doe maar open. Tel tot drie, ogen open en … wow!
‘pICcOLo’ neemt kleuters mee naar een wereld waar de verhoudingen elkaar
voor de gek houden. Waar binnen buiten is, ver dichtbij lijkt en onder boven is
geworden. Een wereld waar niets is wat het lijkt.
‘pICcOLo’ is een beeldrijke voorstelling met weinig woorden voor kleintjes die
bijna groot zijn en voor mama’s en papa’s die nog een beetje klein zijn.

Voor wie:

3 jaar en ouder

Wanneer:

zondag 20 maart 2022 om 14 uur en 16 uur

Locatie:

theaterzaal cc Nova

Kostprijs:

€ 8 (basis)

		

€ 5 (vriend of -26)

		

€ 1.5 (UiTPAS Dender kansentarief)

Tickets via:

www.ccnovawetteren.be of 09 365 20 20

Taalicoon:

1
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festival

Ola!Peloezza
Het is al even geleden, maar we hopen dat het dit seizoen weer kan:
Ola!Peloezza zoals het echt hoort.
Een editie met opnieuw alle toeters en bellen. En dus ook met heel veel nieuwe
kunsten en kunstjes, waar je naar hartenlust kan van proeven.
Kijk je uit naar een nieuwe namiddag boordevol spel- en speelplezier? Schrijf
de datum van ons zomerse familiefestival dan nu al in je agenda! Het programma ontdek je vanaf mei op de website van cc Nova.

Voor wie:

4 tot 12 jaar

Wanneer:

zaterdag 11 juni 2022 van 14 tot 18 uur

Locatie:

recreatiecentrum De Warande (Warandelaan 14)

Kostprijs:

Gratis

Taalicoon:

1
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Voorleesuurtje in
bibliotheek Overbeke
Elke woensdagmiddag om 16 uur geniet je in de bib van een uurtje voorleesplezier. We schudden de kussens op, laten de sfeerlampjes branden en nodigen
een voorlezer uit met een stapel prentenboeken.
Waar: 		

bib Overbeke (Bovenboekakker 2)

Wanneer:

elke woensdag van 16 tot 17 uur

		

van september tot de paasvakantie

		

(niet in de herfst- en kerstvakantie)

Voor wie:

van 4 tot 8 jaar.

Kostprijs:

gratis - reserveren is niet nodig

Jeugdboekenmaand:
helden en schurken
Tijdens de jeugdboekenmaand zet de bib haar boeken voor jonge lezers extra
in de kijker. Het thema is dit jaar “helden en schurken”. We bouwen een grote
vriendelijke reus, ontmaskeren de boekenboeven van de bib en speuren naar
enge kriebeldiertjes. Met deze en nog veel meer uitdagingen test de bib of jij
een held bent of niet. Ook de kleinste helden en schurkjes kunnen op ontdekking in de bib.
Wanneer:

van 1 tot 31 maart

Voor wie:

alle leeftijden

Meer info volgt op wetteren.bibliotheek.be
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Van bib naar bed
In je pyjama naar de bib? Dat mag alleen tijdens Van bib
naar bed. Een zestal keer per jaar nodigen we
een acteur, auteur of andere voorlezer uit
om in de knusse vertelhoek van de bib
bijzondere boeken op een bijzondere
manier voor te lezen.
Waar: 		

in de bib (Markt 27)

Voor wie:

van 3 tot 6 jaar

		

(tenzij anders vermeld).

Kostprijs:

gratis - vooraf reserveren

Data en voorlezers: wetteren.bibliotheek.be

Schattenzoektocht van VLIEG
Ruik jij wat ik ruik?
Deze zomervakantie hangt er een vreemd geurtje in de bib… Waarvoor haal jij
je neus op? Wat vertellen vieze luchtjes jou? Wat ruikt er wel onweerstaanbaar?
Waaraan doet het je denken? Steek je neus in alle hoekjes en kantjes van de bib
en speur naar de verborgen schatkist van Vlieg.
Waar: 		

in de bib (Markt 27)

Wanneer:

van 1 juli tot 31 augustus

Voor wie:

kinderen van 7 tot 12 jaar

Kostprijs:

gratis - reserveren is niet nodig
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DigiWIJSneuzen
In elk kind schuilt een digitaal wijze wijsneus. Niets is te gek voor
digiWIJSneuzen. Robotjes programmeren, een drone besturen of met virtual
reality experimenteren. Alles wordt van naaldje tot draadje onderzocht en
uitgetest in een reeks creatieve, digitale workshops.
Waar: 		

in de bib, Markt 27, Wetteren

Wanneer:

maandelijks

		

op een woensdagnamiddag

Voor wie:

kinderen van 7 tot 12 jaar (afhankelijk per workshop)

Kostprijs:

€ 4 per workshop

		

€ 1.5 (UiTPAS Dender met kansentarief)

		vooraf reserveren
Data en info volgen op wetteren.bibliotheek.be
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Aanbod
Het Huis van het Kind Laarne-Wetteren-Wichelen is een samenwerkingsverband tussen een 70-tal partners die ondersteuning bieden aan kinderen en
gezinnen. Het is vooral een ontmoetingspunt waar ouders, opvoeders ... informatie vinden over de ontwikkeling, gezondheid of opvoeding van hun kind, positieve ondersteuning en advies krijgen en kunnen deelnemen aan activiteiten
en workshops. Of het nu gaat over zwangerschap, gezondheid, kinderopvang,
schoolkeuze, sport, vrije tijd, vragen over opvoeding, financiële moeilijkheden…
Samen met onze partners staan wij voor jou klaar!
Adres: Scheldedreef 52
Info en activiteiten: www.huisvanhetkindlww.be.

Pedagogisch spreekuur ‘ouders en co’
Opvoeden doe je elke dag, het is leuk en uitdagend, maar elke ouder heeft
weleens twijfels of vragen. Mijn dochter heeft verdriet. Mijn zoontje reageert
agressief tegen klasgenootjes. Ik wil duidelijke grenzen stellen, maar ik weet
niet hoe ...
Kom langs op afspraak in Wetteren, Laarne of Wichelen voor een gesprek over
jouw vragen rond opvoeding. Maak een afspraak via info@huisvanhetkind.be
of 09 365 73 65. Fysiek contact is in deze tijden niet altijd mogelijk, maar we
ondersteunen zoveel mogelijk op een veilige manier. Afhankelijk van de vraag
passen we ons aan.

Lokaal loket kinderopvang
Ben je zwanger of net bevallen en op zoek naar een opvang voor je baby of
peuter? Vind alle informatie over jouw zoektocht op:
www.huisvanhetkindlww.be/loket-kinderopvang

Thema-avonden
Samen met partners organiseren we thema-avonden en webinars, bijvoorbeeld
over gamen, zindelijkheid of sociale media. Hou de website en de facebookpagina in de gaten voor meer informatie.
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Buitenspeeldag
Op 20 april is het weer zover. Zet je tv uit en kom uit je zetel want het is buitenspeeldag! Op die dag zetten we buitenspelen en sporten extra in de verf.
We moedigen kinderen en jongeren zoveel mogelijk aan om buiten te spelen in
hun eigen woonomgeving. Hou de facebookpagina van ‘De jeugd van Wetteren’
zeker in de gaten. Voor meer informatie kan je terecht bij het team jeugd en
sport via jeugddienst@wetteren.be.
Voor wie:			

3 jaar tot 15 jaar

Wanneer			

Woensdag 20 april van 13 tot 17 uur

Locatie				

Markt en Rode Heuvel

Kostprijs: 			Gratis

Buurtsport
Elke donderdagavond organiseren we buurtsport: gratis bokslessen in de budozaal van De Warande. Ben je ouder dan 8 jaar en heb je zin om na school te
boksen? Dan is dit echt iets voor jou! We voorzien boksmateriaal, maar breng
wel je eigen sportkledij en een flesje water mee. Hou ook zeker de Facebookpagina ‘De jeugd van Wetteren’ in de gaten voor eventuele afwijkingen.
Voor wie:		

8 tot 25 jaar

Wanneer:		

elke donderdag

			

van 18.15 tot 19.15 uur

			

(niet in vakanties of

			op feestdagen)
Locatie: 		

Budozaal De Warande

Kostprijs:		 Gratis
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Knettercamionette
De Knettercamionette komt weer naar je toe! Team jeugd en sport bezoekt
met de Knettercamionette verschillende pleintjes en wijken. Je kan er de hele
namiddag gratis komen spelen met het spel- en sportmateriaal! Hou zeker de
Facebookpagina ‘De jeugd van Wetteren’ in de gaten voor de data en locaties.
Tot dan!
Voor wie:		

4 tot 12 jaar

Wanneer:		 woensdagnamiddag
Locatie:			

pleintjes en verschillende wijken in Wetteren

Kostprijs:		 gratis
Meer info:		
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Facebookpagina ‘De jeugd van Wetteren’

Openluchtzwembad
De Warande
Het openluchtzwembad gaat open in juni. De startdatum is afhankelijk
van het weer. Het bad is elke dag open, ook op feestdagen. Bij goed weer
blijft het zwembad ook in september nog enkele dagen open. Wanneer het
openluchtzwembad open is, is het overdekt zwembad gesloten.
Je vindt in het openluchtzwembad onder andere een apart peuterbad, een
knuffelhoek, onderwatermassage, een waterval en 25-meter wedstrijdbad, een
duikkuil, twee springplanken en twee waterglijbanen.
Hou de website www.dewarandewetteren.be in de gaten voor de openingsdatum.
Je vindt er ook de tarieven, openingsuren en andere praktische informatie.

21

nschrijven

schrijven kan vanaf 17 januari 2022 via reservaties.wetteren.be. Lukt het je
et online? Bel dan 09 369 84 70. Een medewerker van de sportdienst helpt je
erder op weg.

m in te schrijven moet je eenmalig een account aanmaken. Je kan het acount voor het hele gezin aanmaken. Ondervind je problemen, neem dan conact op met de sportdienst (09 369 84 70). Zijn je kinderen in voorgaande jaren
naar een kamp of naar het speelplein geweest? Dan hoef je geen nieuw acount aan te maken, maar je moet wel de medische fiche opnieuw controleren,
nders kan je niet inschrijven.

Waar en wanneer

lle kampen vinden plaats in De Warande en hebben dezelfde uren: van 9 tot
6 uur. Er is gratis opvang ‘s ochtends vanaf 7.30 uur en ‘s avonds tot 18 uur. Als
r een uitzondering is op de uren of de locatie, staat dat bij het kamp vermeld.

Kostprijs

e betaalt 15 euro per dag. De totaalprijs is afhankelijk van het aantal dagen.
nkel het paardenkamp is duurder, omdat het een extern kamp is, met extra
osten. Mensen met een UiTPAS met kansentarief betalen minder voor een
akantiekamp.

Annuleren
Annuleren voor de start van het kamp kan, maar de kostprijs wordt niet terugbetaald.
 nnuleren tijdens het kamp kan enkel in geval van ziekte. Verwittig de kampA
verantwoordelijken of de sportdienst ten laatste de dag zelf en bezorg het
doktersbriefje of geldig bewijs binnen de drie werkdagen aan de kampverantwoordelijke of aan de onthaalmedewerker van de sporthal. Het aantal gemiste dagen wordt integraal terugbetaald.
 ls er voor een kamp te weinig inschrijvingen zijn, moeten we het afgelasten.
A
We verwittigen iedereen die zich inschreef en betalen het inschrijvingsgeld
terug.
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Speelplein
Elk jaar organiseert het Wetterse speelplein een zomer vol speelplezier op
speelplein WESP. De kinderen mogen kiezen of ze deelnemen aan de activiteiten of zich uitleven tijdens het vrij spel. Ze kunnen spelen in de zandbak,
springen op de trampoline of bouwen in de bouwhoek. Daarnaast is er een
gezellige knutselhoek of kunnen ze speelgoed lenen in het speelgoedwinkeltje.
Op het einde van iedere speelpleindag willen we kunnen zeggen dat er ‘Goe
gespeeld’ is!

Werking
Het speelplein is onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen, waarvoor we aangepaste activiteiten voorzien. Enthousiaste animatoren, die de nodige vorming
volgden, begeleiden de speelpleinwerking.
Speelplein WESP is een inclusief speelplein. Onze animatoren hebben speciale
aandacht voor kinderen met een beperking zodat zij ook een topzomer beleven. De animatoren zijn daarvoor opgeleid. Ook een taalachterstand of financiële drempels vormen geen belemmering.
Wil je graag het speelplein eens vrijblijvend uitproberen? Kom dan naar de Family Day op 8 juli. Kinderen spelen die dag gratis. Als de kinderen moe gespeeld
zijn, zijn ouders welkom om een kijkje te nemen en voor een woordje uitleg. We
sluiten de avond af met een barbecue en een knetterende activiteit voor de
kinderen.

Uitstappen
We organiseren regelmatig uitstappen. Daarvoor moet je vooraf inschrijven.
Dat kan online op reservaties.wetteren.be, maar ook op het speelplein zelf. Om
de veiligheid van de kinderen te garanderen, is er bij uitstappen een limiet van
200 kinderen. De vertrek- en aankomsturen kunnen wisselen per uitstap. Tijdens de speelpleinzomer krijg je daar meer informatie over. De kalender van de
uitstappen vind je op de website: www.speelpleinwesp.be. Soms gaan we ook
zwemmen in De Warande. Houd daarvoor zeker onze Facebookpagina ‘Speelplein Wesp’ in de gaten.
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Praktische informatie
Voor wie
● Geboortejaar 2016-2018 (kleuters)
● Geboortejaar 2010-2015 (middenplein)
● Geboortejaar 2007-2009 (tieners)

Wanneer
Elke werkdag van 4 juli tot en met 24 augustus.
Gesloten op 21 juli en 15 augustus.

Uren speelplein
● Van 9.30 tot 16.30 uur
● Opvang van 7.30 tot 18 uur is inbegrepen in de prijs (afzetten tussen 7.30 en
9.30 uur en ophalen tussen 16.30 en 18 uur)

Waar
Elke werkdag van 4 juli tot en met 24 augustus.
Gesloten op 21 juli en 15 augustus.

kostprijs
● € 6 per dag voor het eerste kind
● € 5 per dag voor het tweede kind
● € 4 per dag voor het derde kind
● € 1.5 per dag met UiTPAS met kansentarief
Betalen kan contant of met bancontact.
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inschrijven
Inschrijven kan online via reservaties.wetteren.be. Vanaf 4 juli kan je ook ter
plaatse inschrijven op het speelplein.
Om in te schrijven moet je een account aanmaken. Je kan het account voor
het hele gezin aanmaken. Dat kan je op voorhand doen. Zijn je kinderen voorgaande jaren al naar het speelplein of kamp geweest? Dan moet je geen nieuw
account aanmaken. Heb je problemen om online te reserveren of met je account? Neem dan contact op met Team Jeugd & Sport.
jeugddienst@wetteren.be
09 369 00 50
In je account op reservaties.wetteren.be vind je ook een mutualiteitsattest en
fiscaal attest.
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Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 17 januari 2022 via reservaties.wetteren.be. Lukt het je
niet online? Bel dan 09 369 84 70. Een medewerker van de sportdienst helpt je
verder op weg.
Om in te schrijven moet je eenmalig een account aanmaken. Je kan het account voor het hele gezin aanmaken. Ondervind je problemen, neem dan contact op met de sportdienst (09 369 84 70). Zijn je kinderen in voorgaande jaren
al naar een kamp of naar het speelplein geweest? Dan hoef je geen nieuw account aan te maken, maar je moet wel de medische fiche opnieuw controleren,
anders kan je niet inschrijven.

Waar en wanneer
Alle kampen vinden plaats in De Warande en hebben dezelfde uren: van 9 tot
16 uur. Er is gratis opvang ‘s ochtends vanaf 7.30 uur en ‘s avonds tot 18 uur. Als
er een uitzondering is op de uren of de locatie, staat dat bij het kamp vermeld.

Kostprijs
Je betaalt 15 euro per dag. De totaalprijs is afhankelijk van het aantal dagen.
Enkel het paardenkamp is duurder, omdat het een extern kamp is, met extra
kosten. Mensen met een UiTPAS met kansentarief betalen minder voor een
vakantiekamp.

Annuleren
● Annuleren voor de start van het kamp kan, maar de kostprijs wordt niet terugbetaald.
● Annuleren tijdens het kamp kan enkel in geval van ziekte. Verwittig de kampverantwoordelijken of de sportdienst ten laatste de dag zelf en bezorg het
doktersbriefje of geldig bewijs binnen de drie werkdagen aan de kampverantwoordelijke of aan de onthaalmedewerker van de sporthal. Het aantal gemiste dagen wordt integraal terugbetaald.
● Als er voor een kamp te weinig inschrijvingen zijn, moeten we het afgelasten.
We verwittigen iedereen die zich inschreef en betalen het inschrijvingsgeld
terug.
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KAMPEN 2022
krokusvakantie 28 februari - 4 maart
Kamp

Geboortejaar

Locatie

Kostprijs

Spetterende sporten

2016 - 2017

De Warande

€ 75

Circus

2010 - 2015

De Warande

€ 75

paasvakantie 4 april - 8 april
Kamp

Geboortejaar

Locatie

Kostprijs

Vikings en draken

2016 - 2017

De Warande

€ 75

Samen sterk

2010 - 2015

De Warande

€ 75

paasvakantie 11 april - 15 april
Kamp

Geboortejaar

Locatie

Kostprijs

Circus Casper

2016 - 2017

De Warande

€ 75

Omnisportweek

2010 - 2015

De Warande

€ 75

zomervakantie 4 juli - 8 juli
Kamp

Geboortejaar

Locatie

Kostprijs

Dans

2016 - 2017

De Warande

€ 75

Musical

2010 - 2015

De Warande

€ 75

zomervakantie 1 augustus - 5 augustus
Kamp

Geboortejaar

Locatie

Kostprijs

Mini speurders

2016 - 2017

De Warande

€ 75

Badminton

2008 - 2013

De Warande

€ 75
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zomervakantie 8 augustus - 12 augustus
Kamp

Geboortejaar

Locatie

Kostprijs

Cowboys en indianen

2016 - 2017

De Warande

€ 75

Kicks en tricks

2010 - 2015

De Warande

€ 75

Paardrijden

2010 - 2015

Badyhoeve

€ 175

zomervakantie 16 augustus - 19 augustus
Kamp

Geboortejaar

Locatie

Kostprijs

Sportreis

2016 - 2017

De Warande

€ 60

Olympische spelen

2010 - 2015

De Warande

€ 60

Start met triatlon

2006 - 2011

De Warande

€ 60

zomervakantie 22 augustus - 26 augustus
Kamp

Geboortejaar

Locatie

Kostprijs

Bouwkamp

2016 - 2017

De Warande

€ 75

Taal-sportkamp Frans

2012 - 2014

De Warande

€ 75

Taal-sportkamp Engels

2010 - 2012

De Warande

€ 75

Sportief knetterkamp

2010 - 2015

De Warande

€ 75

zomervakantie 22 augustus - 26 augustus
Kamp

Geboortejaar

Locatie

Kostprijs

Sprookjesbos

2017 - 2018

De Warande

€ 75

Building Mania

2011 - 2016

De Warande

€ 75

De prijzen liggen lager voor personen met UiTPAS met kansentarief.
Uitgebreide info over de kampen vind je op de volgende pagina’s.
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krokusvakantie

Spetterende
sporten
I.S.M Captain sport
Te jong voor basket, te klein voor voetbal, niet sterk genoeg voor hockey? Niks
van! Deze week spelen we de sporten zoals de grote jongens en meisjes ze
spelen, maar dan wat aangepast aan onze leeftijd. Zorg voor genoeg eten en
drinken, zodat we tegen een stootje kunnen! Als we dan toch te moe zijn, dan
kunnen we nog altijd even uitrusten tijdens een verhaaltje of knutselactiviteit.

Voor wie:

kleuters geboren in 2016 of 2017

Wanneer:

van 28 februari tot 4 maart (5 dagen)

Locatie:

De Warande

Kostprijs:

€ 75

		

€ 18,75 (UiTPAS met kansentarief)
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krokusvakantie

Circus
I.S.M Mila kampen
Hoor jij de iconische muziek ook al bij het woord circus? Dan is dit kamp echt
iets voor jou! Jongleren, fietsen op een eenwieler, op stelten lopen ... Het kan
allemaal! Waar wacht je nog op? Haal de clown in jou naar boven en tot snel!

Voor wie:

kinderen geboren tussen 2010 en 2015

Wanneer:

van 28 februari tot 4 maart (5 dagen)

Locatie:

De Warande

Kostprijs:

€ 75

		

€ 18,75 (UiTPAS met kansentarief)
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paasvakantie

Vikings en draken
I.S.M Captain sport
Ken jij de oude Vikings al? De stoere mannen en vrouwen die met hun schepen
de wereld verkenden? Tijdens dit kamp gaan we met onze echte Viking helm
een spannend weekje tegemoet. We spelen het drakenspel en maken ons eigen
Viking schild. Sport en spel worden deze week afgewisseld met knutselactiviteiten. Allen aan boord!

Voor wie:

kleuters geboren in 2016 of 2017

Wanneer:

van 4 april tot 8 april (5 dagen)

Locatie:

De Warande

Kostprijs:

€ 75

		

€ 18,75 (UiTPAS met kansentarief)
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paasvakantie

Samen sterk
I.S.M Captain sport
Heb je wel eens geprobeerd alleen iets zwaars op te tillen? Of juist met hulp van
anderen? Samen ging dat vast veel gemakkelijker. Deze week hebben we een
speciaal sportkamp, want samenwerken staat centraal. Een weekje vol ploegsporten, groepsuitdagingen en teamspirit. We spelen ook een drietal uitdagende
kampspelen en zullen op een leuke teambuildingsattractie echt leren wat het is
om samen te werken. Samen worden we elke dag een beetje sterker.

Voor wie:

kinderen geboren tussen 2010 en 2015

Wanneer:

van 4 april tot 8 april (5 dagen)

Locatie:

De Warande

Kostprijs:

€ 75

		

€ 18,75 (UiTPAS met kansentarief)
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paasvakantie

Circus Casper
I.S.M Captain sport
Welkom in Circus Casper! Een leeuwentemmer zullen we niet worden, maar wie
weet worden we wel een clown, acrobaat of goochelaar. We gaan aan de slag
met allerlei circusmateriaal en bouwen een mooi decor. Samen oefenen we
voor onze eigen circusvoorstelling. Een heuse act is in de maak!

Voor wie:

kleuters geboren in 2016 of 2017

Wanneer:

van 11 april tot 15 april (5 dagen)

Locatie:

De Warande

Kostprijs:

€ 75

		

€ 18,75 (UiTPAS met kansentarief)
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paasvakantie

Omnisportweek
I.S.M Captain sport
Tijdens de omnisportweek maken de kinderen kennis met verschillende
sporten, onder begeleiding van leuke en gemotiveerde monitoren. Je leert 5
sporten kennen: badminton, basketbal, hockey, voetbal en volleybal. Populaire
sporten waarvoor je terecht kan bij de sportclubs in Wetteren en omgeving.
We combineren de sporten met een opblaasbare attractie en andere
sportactiviteiten en spelletjes.

Voor wie:

kinderen geboren tussen 2010 en 2015

Wanneer:

van 11 april tot 15 april (5 dagen)

Locatie:

De Warande

Kostprijs:

€ 75

		

€ 18,75 (UiTPAS met kansentarief)
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Zomervakantie

Dans

juli

I.S.M Mila kampen
Het gaat beter als je danst! En eerlijk, wie danst er nu niet graag? Dansen maakt
ons blij en we kunnen al onze energie er in kwijt. We halen samen onze beste
en gekste danspasjes naar boven en dansen er op los! Denk maar al eens aan
dat ene liedje waarbij je niet kan blijven stilzitten.

Voor wie:

kleuters geboren in 2016 of 2017

Wanneer:

van 4 tot 8 juli (5 dagen)

Kostprijs:

€ 75

		

€ 18,75 (UiTPAS met kansentarief)
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Zomervakantie

Musical

juli

I.S.M Mila kampen
Droom jij er ook van om mee te spelen in een echte musical? Waar anders kan
je zo luid zingen als je wil, de benen van onder je lijf dansen en de sterren van
de hemel acteren? De unieke combinatie van deze drie podiumkunsten maakt
van musical een zeer populaire vorm van entertainment. We maken deze week
onze eigen musical, waar jij jouw talenten in kan tonen!

Voor wie:

kinderen geboren tussen 2010 en 2015

Wanneer:

van 4 tot 8 juli (5 dagen)

Kostprijs:

€ 75

		

€ 18,75 (UiTPAS met kansentarief)
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Zomervakantie

Mini speurders

augustus

I.S.M Captain sport
Wie helpt de politie mee met de zoektocht naar het geheim van Nonkel Bob?
Via raadsels, spelletjes en leuke opdrachten verzamelen we dagelijks tips om
dichter bij het geheim te komen. Zet alvast jouw speurneus op!

Voor wie:

kleuters geboren in 2016 of 2017

		

en kinderen geboren in 2014 of 2015

Wanneer:

van 1 augustus tot 5 augustus (5 dagen)

Kostprijs:

€ 75

		

€ 18,75 (UiTPAS met kansentarief)
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Zomervakantie

Badminton

augustus

I.S.M BC challenge
Badminton is in de laatste jaren een van de populairste racketsporten geworden. Misschien hebben jullie wel al eens een shuttle of pluimpje geslagen. Onder begeleiding van lesgevers en jeugdspelers van badmintonclub BC Challenge kunnen jullie proeven van deze supersnelle slagsport. Sowieso is badminton
een veeleisende sport: doorheen het 5-daagse kamp werken we aan techniek,
tactiek, conditie, spelinzicht en doorzetting. Het wordt een leuke mix van teambuilding, sport en ontspanning. We werken op niveau, niet op leeftijd.
Voor wie:

kinderen geboren tussen 2008 en 2013

Wanneer:

van 1 augustus tot 5 augustus (5 dagen)

Locatie:

De Warande

Kostprijs:

€ 75

		

€ 18,75 (UiTPAS met kansentarief)
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Zomervakantie

Cowboys en
indianen

augustus

I.S.M Captain sport
Een weekje wilde westen met veel geloop, tikspelletjes en leuke hindernisparcours waar cowboys achter indianen zitten. We spelen de hele week op een
groot springkasteel en knutselen onze eigen totempaal. Als we moe zijn kunnen
we uitrusten in een van onze tipi’s. Op het einde van de week brengen we de
enige echte indianendans!
Voor wie:

kleuters geboren in 2016 of 2017

Wanneer:

van 1 augustus tot 5 augustus (5 dagen)

Kostprijs:

€ 75

		

€ 18,75 (UiTPAS

		met kansentarief)
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Zomervakantie

Kicks en tricks

augustus

I.S.M captain sport
Een weekje dat inslaat als een bom! Kunstjes op een slackline, leren rijden met
circusfietsjes, schieten met onze lasershoot of archery tag. De grootste en
spectaculairste attracties waarop je trucjes kan uithalen.

Voor wie:

kinderen geboren tussen 2010 en 2015

Wanneer:

van 8 augustus tot 12 augustus (5 dagen)

Locatie:

De Warande

Kostprijs:

€ 75

		

€ 18,75 (UiTPAS met kansentarief)

41

		
Zomervakantie

Paardrijden

augustus

I.S.M De badyhoeve
Geniet van een fantastische paardenvakantie in de Badyhoeve in Oosterzele met elke dag ponyrijden en paardrijden. Naast de basistechnieken van het
paardrijden leren de kinderen alles over het reilen en zeilen van het paard.
Onder begeleiding van ervaren instructeurs worden de paarden gevoederd,
verzorgd en geborsteld. Het kamp is geschikt voor beginners en gevorderde
ruiters.
Voor wie:

kinderen geboren tussen 2010 en 2015

Wanneer:

van 8 augustus tot 12 augustus (5 dagen)

Vertrek bus:

8.30 uur aan De Warande

Aankomst bus: 17 uur aan De Warande
Opvang:

7.30 uur tot 18 uur in de Warande

Kostprijs:

€ 175 (busvervoer inbegrepen)

		

€ 43,75 (UiTPAS met kansentarief)
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Zomervakantie

Sportreis

augustus

I.S.M captain sport
We gaan op wereldreis. We verkennen de verschillende continenten en brengen je elke dag naar een ander werelddeel. Hoe dansen en spelen de Indianen
in Amerika? Kan de Chinees Hoa Li samen met de kinderen een Chinees hoedje
knutselen? We kijken op een grote wereldbol waar Australië ligt. We spelen en
sporten de wereld rond. Tijdens dit kamp wisselen we sport, spel en creativiteit
met elkaar af. We gaan van noord naar zuid en van oost naar west. Wie zullen
we tegenkomen? Goede reis kameraden!
Voor wie:

kleuters geboren in 2016 of 2017

Wanneer:

16 augustus tot 19 augustus (4 dagen)

Kostprijs:

€ 60

		

€ 15 (UiTPAS met kansentarief)
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Zomervakantie

Olympische spelen

augustus

I.S.M Captain sport
We doorlopen de zevenkamp en kronen één land tot kampioen van de Olympische Spelen. Er is tussendoor nog tijd voor andere sporten of opdrachten op
het springkasteel. We zorgen ervoor dat iedereen eens kan winnen en zich een
echte kampioen voelt.
Voor wie:

kinderen geboren tussen 2010 en 2015

Wanneer:

16 augustus tot 19 augustus (4 dagen)

Kostprijs:

€ 60

		

€ 15 (UiTPAS met kansentarief)

44

Zomervakantie

Start met triatlon

augustus

I.S.M triatlon en duatlon Wetteren
Wil je kennismaken met deze prachtige sport, schrijf je dan in voor dit triatlonkamp onder deskundige begeleiding van de Wetterse Triatlon & Duatlon club.
De drie sporten die dagelijks aan bod komen zijn zwemmen, fietsen en lopen.
Naast een technische scholing werken we op een speelse manier aan je uithouding. We wisselen af met een aantal andere activiteiten zoals onderhoud en
herstelling van je fiets en andere sporten.
Voor wie:

kinderen geboren tussen 2006 en 2011

Wanneer:

16 augustus tot 19 augustus (4 dagen)

Locatie:

De Warande

Kostprijs:

€ 60

		

€ 15 (UiTPAS met kansentarief)
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Zomervakantie

Bouwkamp

augustus

I.S.M captain sport
Om het personeelstekort in de bouwsector op te lossen, leiden we deze week
onze kleintjes op tot heuse bouwvakkers. Deze projecten komen aan bod: kampen bouwen, de dozentoren, blokkenestafette… Ook spel, sport en krachtoefeningen zullen niet ontbreken.

Voor wie:

kleuters geboren in 2016 of 2017

Wanneer:

22 augustus tot 26 augustus (5 dagen)

Kostprijs:

€ 75

		

€ 18,75 (UiTPAS met kansentarief)
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Zomervakantie

Sportief
Knetterkamp

augustus

I.S.M wetterse sportclubs
Kan je moeilijk kiezen welke sport je wilt doen? Of wil je graag iets nieuws
uitproberen? Dan is dit het kamp voor jou. In deze week maken we kennis met
een aantal sporten die je in Wetteren en omgeving kan beoefenen. Er zijn tal
van Wetterse sportclubs die een uitstekende jeugdwerking aanbieden. Je krijgt
een initiatie van verschillende sporten: van slagsporten tot ploegsporten, van
balsporten tot gevechtssporten!
Voor wie:

kinderen geboren tussen 2010 en 2015

Wanneer:

22 augustus tot 26 augustus (5 dagen)

Locatie:

De Warande

Kostprijs:

€ 75

		

€ 18,75 (UiTPAS met kansentarief)
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Zomervakantie
augustus

Taal-sportkamp:
les jeunes olympiques
I.S.M pit stop academy vzw

We leren Frans via uitdagende spelen en energieke sportsessies. Geen taaloefeningen in een klas, geen pen en papier, wel Frans leren al spelend en sportend. Luisteren, ervaren, praten, spelen en sporten, alles gebeurt in het Frans.
Het belooft voor de kinderen echt leuk en praktisch te zijn, geen saai klaslokaal. Sympa, n’est-ce pas?

Voor wie:

kinderen geboren tussen 2012 en 2014

Wanneer:

22 augustus tot 26 augustus (5 dagen)

Locatie:

De Warande

Kostprijs:

€ 75

		

€ 18,75 (UiTPAS met kansentarief)
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Zomervakantie
augustus

Taal-sportkamp:
the young olympians
I.S.M pit stop academy vzw

Leer Engels op een interactieve en dynamische manier. Aan de hand van typische Amerikaanse sporten zoals baseball, basketbal, hockey, yoga en meer
leren de kinderen zich uitdrukken in het Engels op een losse manier. Tijdens
superspannende skill battles verleggen de kinderen hun eigen grenzen, ontdekken ze hun talenten en boosten we hun vaardigheden. Geen saaie theoretische
les maar real-life situaties waarin de kids communiceren met elkaar tijdens het
sporten. Let’s go!
Voor wie:

kinderen geboren tussen 2010 en 2012

Wanneer:

22 augustus tot 26 augustus (5 dagen)

Locatie:

De Warande

Kostprijs:

€ 75

		

€ 18,75 (UiTPAS met kansentarief)
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kerstvakantie

Sprookjesbos
I.S.M Captain sport
Op dit sprookjeskamp wrijven we eerst het zand van Klaas Vaak uit onze ogen
zodat we goed wakker zijn voor een hele dag vol magisch sprookjesplezier.
Met dagelijkse spelletjes in een sprookjesthema sparen we goudstukken om
onze schat aan te vullen. Elke dag krijgen we een spannend sprookje te horen
en staat de hele dag in thema daarvan. Natuurlijk knutselen we ook de gekste
sprookjesdieren.

Voor wie:

kleuters geboren in 2017 of 2018

Wanneer:

3 januari tot 6 januari 2023 (4 dagen)

Locatie:

De Warande

Kostprijs:

€ 60

		

€ 15 (UiTPAS met kansentarief)
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kerstvakantie

Building mania
I.S.M Captain sport
Met bamboe maken we een constructie die reikt tot aan het plafond. Met onze
XL-legoblokken, regenpijpen en houten blokken kunnen we zelf een enorme
knikkerbaan maken. Doorheen de week staan onze sportactiviteiten in thema
van bouwen.

Voor wie:

kinderen geboren tussen 2011 en 2016

Wanneer:

3 januari tot 6 januari 2023 (4 dagen)

Locatie:

De Warande

Kostprijs:

€ 60

		

€ 15 (UiTPAS met kansentarief)
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Kinderopvang
Acht weken lang kunnen kinderen van 2,5 tot 12 jaar tijdens de zomer terecht
in het IBO. Er zijn drie opvanglocaties: IBO Massemientje, IBO ’t Kriebelke en
IBO Iboompje.
Een vaste begeleidingsploeg biedt een vakantievullend programma aan op
maat van de kinderen en aangepast aan de verschillende leeftijden. Kinderen
krijgen de ruimte en de tijd om op ontdekking te gaan en op eigen ritme deel te
nemen aan het opvanggebeuren.

Voor wie
kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. Als de vraag groter is dan de beschikbare
plaatsen, geven we voorrang aan kinderen tot en met 6 jaar (kleuters).

wanneer
Tijdens de vakanties elke werkdag van 7 tot 18.30 uur
Collectieve sluiting op:
● maandag 3 januari
● woensdag 31 augustus
● maandag 31 oktober
● dinsdag 1 november
● woensdag 2 november
● maandag 26 december tot en met vrijdag 30 december
Verlof IBO’s:
● IBO Massemientje gesloten: maandag 4 juli tot en met vrijdag 22 juli
● IBO ’t Kriebelke gesloten: maandag 11 juli tot en met vrijdag 29 juli
● IBO Iboompje: maandag 11 juli tot en met vrijdag 15 juli 2022, donderdag 21
juli tot en met vrijdag 22 juli en maandag 25 juli tot en met vrijdag 29 juli
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waar
● IBO Massemientje: Dorpsplein 6, Massemen
● IBO ’t Kriebelke: Ten Ede Dorp 1, Wetteren Ten Ede
● IBO Iboompje: Rozenstraat 13, Wetteren

Kostprijs
onder voorbehoud van indexatie
● € 12,69 voor een hele dag (vanaf 6 uren)
● € 6,93 voor een halve dag (tussen 3 en 6 uren)
● € 4,62 voor een derde dag (tot 3 uren)

reserveren
Online via ...
Reserveren vanaf:
● Krokusvakantie vanaf 13 januari tot en met 20 januari
● Paasvakantie vanaf 24 februari tot en met 3 maart
● Zomervakantie vanaf 21 april tot en met 5 mei
● Herfstvakantie vanaf 15 september tot en met 22 september
● Kerstvakantie vanaf 10 november tot en met 17 november
Om online te reserveren moet je kind al ingeschreven zijn in het IBO. Maak
daarvoor een afspraak met het Sociaal Huis.
Sociaal Huis
Scheldedreef 52
09 366 70 91
ibo.wetteren@wetteren.be
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