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‘AxieMaxie’, waarvoor staat dat? Onze vakantiewerking heeft een eigen mascotte. Maxie is zijn naam. Hij is je guitige 
vriendje dat met je meereist naar alle toffe vakantieactiviteiten. En Maxie is heel nieuwsgierig. Hij wil steeds het onderste 
uit de kan halen! Maxie is ‘de max’. Hij is er als de kippen bij als het om actie gaat. Net als ‘Mega’ Mindy noemen we 
hem ‘Axie’ Maxie. De naam in één woord: AxieMaxie.
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Axie Maxie is er klaar voor
Zin in aanstekelijke actie?
We konden hem niet langer in toom houden. AxieMaxie, je speelse maatje, staat 
al te springen om erin te vliegen … en er een onvergetelijke krokus-, paas-en 
zomervakantie van te maken. Het vakantieprogramma zit barstensvol sport-, 
spel- en knutselplezier!

Het programma van AxieMaxie staat geheel op punt. Zo kan je tijdig een keuze 
maken ... en kunnen mama en papa hun vakantie plannen. In de toekomst kij-
ken is door het coronavirus wel een stukje moeilijker geworden. We hopen dat 
alle kampen en activiteiten kunnen doorgaan, maar kijk zeker eerst op de web-
site van de organisator of bel even naar de contactpersoon vóór je al je vakan-
tieplannen vastlegt.
 
Zit je in de lagere school, ben je creatief en trek je er graag op uit? Doe dan 
mee met de crea-doedagen van het Jeugdatelier. Je kan kiezen voor welke 
dag(en) je inschrijft. Er zijn verschillende themaweken. Van maandag 4 tot en 
met donderdag 7 april spelen we met onze verschillende zintuigen. Van maan-
dag 4 tot en met donderdag 7 juli gaan we op weg naar de zee, de ruimte of 
zelfs naar onze eigen fantasie. In augustus gaan we op verkenning in de wereld. 
Van maandag 1 tot en met donderdag 4 augustus gaan we naar Griekenland, 
Nieuw- Zeeland …  Ontdek de wondere wereld van deze verschillende culturen: 
hoe zij dansen, eten en veel meer! 

Hoe schrijf je je in?
Inschrijven voor de crea-doedagen (Jeugdatelier) doe je via www.wommelgem.
be, via ‘Tickets en inschrijvingen’ (rechts bovenaan de startpagina) en vervol-
gens klik je op ‘Schrijf je hier in voor een activiteit’. Dat kan vanaf maandag 14 
februari. Indien je voor een allereerste keer voor een activiteit wil inschrijven, 
dien je eerst een gezinsprofiel aan te maken. Ervaar je problemen? Geen nood, 
geef een seintje aan de dienst vrije tijd of kom even langs het vrijetijdsloket in het 
Brieleke zodat we je verder kunnen helpen.

Sport en beweging 
Ook Wommelgem Sport vzw stoomde een uitgebreid aanbod klaar. Zo zijn er in 
de paasvakantie kleuter- en omnisportkampen en kunnen de tenniskampioe-
nen hun hartje ophalen tijdens het tenniskamp. In de krokusvakantie zijn er ook 
kleuterkampen voorzien. De zomervakantie heeft nog meer in petto: zo kan je 
afhankelijk van je leeftijd kiezen tussen een kleuter-, crea-, atletiek-, omnisport- of 
tenniskamp. Inschrijven voor de kampen (telkens voor een volledige week) kan 
via www.wospo.be.

Ook andere sportclubs bieden toffe initiatiedagen en stages aan: golfen, pad-
del, tennis of danskampen het kan allemaal … Of leef je uit op de regionale 
sportdag in april.   

Tijdens de schoolvakanties, behalve in de kerstvakantie, kan je ook komen 
ravotten op speelplein Hulgenrode. Gebruik daarvoor de gratis speelbonnen. 
Buitenschoolse kinderopvang ‘t Evertje pakt tevens uit met een hele reeks acti-
viteiten.

Zo zie je maar: in onze gemeente bieden we niet zomaar ‘opvang’ aan. Het 
gaat om een afwisselend aanbod van kwaliteitsvolle activiteiten, steeds bege-
leid door gevormde monitoren. Alle deelnemers zijn ook verzekerd tijdens de 
activiteiten

Gemeentelijke activiteiten: opgelet!
• Je kan enkel deelnemen als je bent ingeschreven.
• Wees er tijdig bij, want het aantal deelnemers is beperkt.
• Inschrijven voor de crea-doedagen kan pas vanaf maandag 14 februari. 

Niet vroeger!
• Inschrijven is komen! Kan je toch niet komen, bel dan minstens twee werk-

dagen op voorhand af. Zo maak je misschien iemand gelukkig die op de 
reservelijst staat.

• Terugbetalingen gebeuren enkel als je een doktersbriefje of medisch attest 
kan voorleggen.

• Zorg dat je steeds op tijd op de afgesproken plaats bent.
• Laat waardevolle spullen zoals smartphone, juwelen … gewoon thuis. We 

zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of verlies.

Meer info?
Vrijetijdsloket 
Brieleke 16
tel. 03-355 50 50 
vrijetijd@wommelgem.be
www.wommelgem.be

Ma: 10 - 12 u. | 18 - 20 u.
Di: 10 - 12 u.
Wo: 13 - 17 u.
Do: 13 - 15 u.
Vr: 10 - 12 u.



Crea-doedagen Paasvakantie Crea-doedagen Zomervakantie
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Di 2 juli:
Heilige dieren

Maandag 4 april
Voelen

In de voormiddag neemt Linda 
van ’t Poppenateljeetje ons mee in 
de zachte wereld van vilt. Samen 
naaien we kleurrijke cupcakes.

In het jeugdatelier gaan we in 
de namiddag aan de slag met 
verschillende soorten papier en 
ontwerpen we een eigenzinnige 
hoed. Een modeshow mag zeker 
niet ontbreken.

Thema ‘Onze zintuigen’

Dinsdag 5 april
Kijken

In het jeugdatelier kan je jouw fan-
tasie de vrije loop laten in het bou-
wen van een kijkdoos. De ganse 
dag kan je werken aan je eigen 
wereld.

Meebrengen: een schoendoos

Woensdag 6 april
Ruiken

We maken in het jeugdatelier 
een schilderij dat heerlijk ruikt. Be-
nieuwd hoe we dit gaan doen? 
Schrijf je dan snel in.

Donderdag 7 april
Proeven, voelen, ruiken

Op onze laatste dag laten we al 
onze zintuigen werken.

In de voormiddag maken we met 
verse groentjes een lekkere soep, 
met veel balletjes natuurlijk!

In de namiddag sluiten we met Lin-
da onze week relaxerend af. We 
maken een kruiden-massageolie 
en leren een mandala tekenen.

Gelieve allergieën en intoleranties 
door te geven.

Maandag 4 juli 
... het Rivierenhof in Deurne

In het Rivierenhof in Deurne gaan 
we aan de hand van spelletjes en 
zoekopdrachten op  ontdekkings-
tocht. Lunchen doen we gezellig 
buiten en een bezoekje aan de 
speeltuin mag ook niet ontbreken.

We reizen met het openbaar ver-
voer: vertrek om 9 u., we zijn terug 
om 16 u.

Dinsdag 5 juli
... onze fantasie 

Workshop 1: Met Linda van ’t Pop-
penateljeetje ga je aan de slag 
met speciale klei en ijzerdraad. Je 
tovert zo een fantasiedier tevoor-
schijn.

Workshop 2: In het jeugdatelier 
maken we met houtpulp een spe-
ciale toverstok. Begin al maar een 
toverspreuk te bedenken.

Woensdag 6 juli
... de ruimte

In het jeugdatelier creëer je jouw 
eigen kosmos met planeten, ster-
ren, meteorieten …

Een ganse dag dompelen we ons 
onder in de uitgestrektheid van het 
heelal. Met een aantal wist-je-dat-
jes komen we heel wat te weten 
over sterren en planeten.

Donderdag 7 juli
... de zee

Workshop 1: Linda neemt je mee 
onder water. Met sprookjeswol vilt 
je een zeemeermin(man).

Workshop 2: Het onderwaterdecor 
bouw je in het jeugdatelier. Met 
stukken drijfhout ontstaat er een 
prachtige onderwaterwereld waar 
jouw zeemeermin(man) kan wo-
nen.

Thema ‘Op weg naar...’



Crea-doedagen
Thema 
'Op verkenning in de wereld'

Crea-doedagen: praktischZomervakantie
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Schrijf je 
vliegensvlug in via 

www.wommelgem.be

Maandag 1 augustus
Australië en Egypte

Workshop 1: In het jeugdatelier rei-
zen we naar het tijdperk van de 
farao’s. We bewerken ons eigen 
portret en worden zo Nefertiti of 
Toetanchamon.

Workshop 2: Met Linda trek je naar 
Australië en leer je de schilder-
kunst van de Aboriginals kennen.
Je gaat zelf aan de slag met een 
aantal zwerfkeien.

Dinsdag 2 augustus
Nieuw-Zeeland en 

Schotland 

Workshop 1: Ontdek in het jeugda-
telier de Highlands van Schotland. 
We bestuderen de typische kledij 
en naaien een sporan. Ben je be-
nieuwd wat dat is? Reserveer dan 
snel je plaats.

Workshop 2: Samen met Linda reis 
je  naar het land van de Maori’s en 
leer je hun gebruiken kennen. Je 
leert hun typische symbolen teke-
nen en grimeren. Wie durft er dan 
de Haka doen?

Woensdag 3 augustus
Wommelgem

Vandaag blijven we dicht bij huis. 
We ontdekken heel wat op onze 
bijenwandeling. Tussendoor doen 
we leuke spelletjes en kleine knut-
selopdrachten.

Donderdag 4 augustus
Griekenland

Naar goede gewoonte sluiten we 
af met onze kookworkshop. We la-
ten ons inspireren door de Griekse 
keuken. Dat wordt weer smikkelen 
en smakkelen. We maken er zeker 
een gezellig feestje van.

Gelieve allergieën of intoleranties 
door te geven.

Data 4 - 7 april / 4 - 7 juli / 1 - 4 augustus
Uren 9 - 16 u. 
Opvang Crea-doedagen:

8.30 - 16.15 u.
BKO ‘t Evertje:
7.30 - 18.00 u. (opvang op aanvraag)

Plaats Jeugdatelier Brieleke - Brieleke 16
tel. 0490-11 05 00 (Anita Vlaminck)

Leeftijd Lager onderwijs (dus in het 1ste leerjaar zitten)
Prijs Wommelgemnaren: € 15 per dag / € 60 per thema-

week
Niet-Wommelgemnaren: € 25 per dag / € 100 per 
themaweek

Meebrengen Lunchpakket, 2 X tussendoortje (koek/stuk fruit en 
drankje), voldoende drank en afhankelijk van het 
weer aangepaste kledij en zonnemelk. Geen geld of 
snoep a.u.b.

Info en inschrijven Inschrijven voor de crea-doedagen (jeugdatelier) 
kan online op www.wommelgem.be, via ‘Tickets en 
inschrijvingen’ (rechts bovenaan de startpagina). De 
inschrijvingen voor de crea-doedagen starten via dat 
systeem vanaf maandag 14 februari. Ervaar je pro-
blemen? Geen nood, geef een seintje aan de dienst 
vrije tijd of kom even langs bij het vrijetijdsloket in het 
Brieleke zodat we je verder kunnen helpen.
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= zomervakantie

Sportkampen en -dagen
Wospo-kampen
Kleuterkamp
Data 28 februari - 4 maart

4-8 april
11-15 april
4-8 juli 
11-15 juli
18-22 juli (4 dagen)
8-12 augustus
15-19 augustus (4 dagen)
22-26 augustus

Programma Samen trekken we een ganse week op pad binnen een-
zelfde thema. Sport, spel en creativiteit komen aan bod. 
Vrijdag mogen de kleine deugnieten verkleed komen 
naargelang het thema en mag je als ouder om 16 u. naar 
de voorstelling komen kijken.

Uren 9 - 16 u. 
Opvang Vooropvang vanaf 8 u., naopvang tot 17 u.
Plaats Gemeentelijk sportcentrum Brieleke - Brieleke 16
Leeftijd 2,5 - 6 jaar
Prijs Wommelgemnaren: € 120 (4 dagen: € 100 = enkel geldig 

van 18 tot 22 juli en van 15 tot 19 augustus) 
Niet-Wommelgemnaren: € 135 (4 dagen: € 115 = enkel 
geldig van 18 tot 22 juli en van 15 tot 19 augustus)
Inbegrepen: water à volonté, drinken bij middagmaal, 
vieruurtje + drankje.

Meebrengen Kledij om binnen en buiten te spelen en een lunchpakket.
Info en inschrijven www.wospo.be. Telefonisch of per e-mail inschrijven is niet 

mogelijk.

Omnisportkamp
Data 28 februari - 4 maart

4-8 april 
11-15 april
4-8 juli 
11-15 juli
18-22 juli (4 dagen)
8-12 augustus
15-19 augustus (4 dagen)
22-26 augustus

Programma Sport, spel en plezier zijn de basisingrediënten van dit 
kamp. Zes uren omnisport per dag onder leiding van ge-
diplomeerde monitoren. Op donderdagnamiddag gaan 
we zwemmen in Lier. 

Uren 9 - 16 u. 
Opvang Vooropvang vanaf 8 u., naopvang tot 17 u.
Plaats Gemeentelijk sportcentrum Brieleke - Brieleke 16 
Leeftijd 6 - 14 jaar
Prijs Wommelgemnaren: € 120 (4 dagen: € 100 = enkel geldig 

van 18 tot 22 juli en van 15 tot 19 augustus) 
Niet-Wommelgemnaren: € 135 (4 dagen: € 115 = enkel 
geldig van 18 tot 22 juli en van 15 tot 19 augustus)
Inbegrepen: water à volonté, drinken bij middagmaal, 
vieruurtje + drankje.

Meebrengen Sportieve kledij voor buiten en binnen, een lunchpakket 
en op donderdag je zwemgerief.

Info en inschrijven www.wospo.be. Telefonisch of per e-mail inschrijven is niet 
mogelijk.

8

= paasvakantie  

= krokusvakantie  
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In samenwerking met 

Atletiekkamp
Data 11-15 juli

15-19 augustus (4 dagen)
Programma Sprint, kogelstoten, hoogspringen ... : allemaal disciplines die op een 

speelse manier aangeleerd en geoefend worden. op donderdag-
namiddag gaan we zwemmen.

Uren 9 - 16 u. 
Opvang Vooropvang vanaf 8 u., naopvang tot 17 u. 
Plaats Gemeentelijk sportcentrum Brieleke - Brieleke 16 
Leeftijd 6 - 14 jaar
Prijs Wommelgemnaren: € 130 (4 dagen: € 104 = enkel geldig van 15 tot 

19 augustus) 
Niet-Wommelgemnaren: € 145 (4 dagen: € 116 = enkel geldig van 
15 tot 19 augustus)
Inbegrepen: water, drinken bij middagmaal, vieruurtje + drankje.

Meebrengen Sportieve kledij voor buiten en binnen, een lunchpakket en op 
donderdag je zwemgerief.

Creakamp
Data 11-15 juli

15-19 augustus (4 dagen)
Programma Barst je kind van de creativiteit? Dan is dit  

kamp echt iets voor jouw kind! De hele week  
werken we rond een bepaald thema.  
De kinderen gaan aan de slag met het maken  
van knutselwerkjes, muziek … Op vrijdag kan je  
vanaf 16 u. een voorstelling of een tentoonstelling bijwonen. 

Uren 9 - 16 u. 
Opvang Vooropvang vanaf 8 u., naopvang tot 17 u. 
Plaats Gemeentelijk sportcentrum Brieleke - Brieleke 16 
Leeftijd 6 - 14 jaar
Prijs Wommelgemnaren: € 130 (4 dagen: € 104 = enkel geldig van 15 

tot 19 augustus) 
Niet-Wommelgemnaren: € 145 (4 dagen: € 116 = enkel geldig 
van 15 tot 19 augustus)
Inbegrepen: water, drinken bij middagmaal, vieruurtje + drankje.

Meebrengen Lunchpakket en op donderdag je zwemgerief.
Info en inschrijven www.wospo.be. Telefonisch of per e-mail inschrijven is niet moge-

lijk.

Tenniskamp
Data 11-15 april

4-8 juli 
11-15 juli
18-22 juli (5 dagen)
1-5 augustus
15-19 augustus (5 dagen)
22-26 augustus

Programma Forehand, backhand, volley, smash en service: allemaal 
slagen die op een speelse manier aangeleerd en geoe-
fend worden. Voor het tenniskamp werkt Wospo samen 
met tennisschool Ten Hoeve onder leiding van Mark De 
Bie. Bij slecht weer worden er binnensporten voorzien. De 
groepen worden ingedeeld volgens leeftijd en niveau. Op 
donderdag gaan we zwemmen.

Uren 10 - 16 u. 
Opvang Vooropvang vanaf 8 u., naopvang tot 17 u.
Plaats TC Ten Hoeve - Ternesselei 94a
Leeftijd 3 - 18 jaar
Prijs Wommelgemnaren: € 185 

Niet-Wommelgemnaren: € 200
Inclusief kindvriendelijk warm middagmaal.

Meebrengen Kledij om binnen en buiten te sporten, tennisschoenen.  
Info en inschrijven www.wospo.be. Telefonisch of per e-mail inschrijven is niet 

mogelijk.

= zomervakantie

= paasvakantie  

= krokusvakantie  
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Adventurekamp
Data 4-8 juli 
Programma We maken verschillende uitstappen naar plaatsen waar 

we avontuur ten top kunnen beleven. De weekplanning 
vind je tijdig op www.wospo.be. Let op dit kan nog ver-
anderen indien er meer of minder inschrijvingen voor het 
kamp zijn. Enkel voor stoere tieners dus!

Opvang Voor- en naopvang van 8 tot 17 u.
Leeftijd 11 - 16 jaar
Prijs Wommelgemnaren: € 215

Niet-Wommelgemnaren: € 230
Inbegrepen: water à volonté, consumptie bij middag-
maal, vieruurtje en drankje

Meebrengen Kledij om buiten en binnen te sporten, een lunchpakket 
en op donderdag je zwemgerief.

Info en inschrijven www.wospo.be. Telefonisch of per e-mail inschrijven is niet 
mogelijk.

Data 4 - 8 april (Kids & jongeren)
4 - 8 juli (Kids & jongeren)
15 - 19 augustus (Kids & jongeren)

Programma Leuke dansweek gevuld met verschillende dansstijlen. 
Danstechnieken en combinaties vormen we tot een super 
leuk dansoptreden.

Uren 9 - 16 u.
Opvang 8.30 tot 16.30 u. 
Plaats Gemeentelijk sportcentrum Brieleke - Brieleke 16
Leeftijd 6 - 13 jaar. Groepen worden gesplitst in leeftijdscategorieën 

(max. 30 deelnemers)

Prijs Leden: € 105; niet-leden € 120 per week.  De allerkleinsten 
( 3 – 4 jaar) kunnen ook een halve dag deelnemen aan het 
danskamp kids (prijs: € 60 voor leden / € 70 voor niet-leden).

Meebrengen Sportieve kledij, binnen- en buitenschoenen, lunchpakket 
en drinken.

Info en inschrijven Bij Evelien Smet - tel. 0477-78 08 31 - info@style2use.be. onli-
ne inschrijven via https://style2use.com/danskampen/

Aanbod andere sportclubs
Danskamp             Style2Use
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Golfstage     Ternesse Golf Club

Data 28 februari – 1 maart
4 – 7 april
25 – 28 juli
22 – 25 augustus 

Programma Golfstage met leuke oefeningen om kinderen warm te maken 
voor de golfsport

Uren 9.30 - 16.00 u. 
Opvang geen opvang
Plaats Ternesse Golf Club, Uilenbaan 15, 2160 Wommelgem
Leeftijd 7 - 14 jaar (max. 5 deelnemers per stage)
Prijs € 85 / stage van 2 dagen, lunch en drankje inbegrepen

(voor leden € 5 korting)
€ 180 / stage van 4 dagen, lunch en drankje inbegrepen
(voor leden € 20 korting)

Meebrengen Sportieve vrijetijdskledij (geen jogging) en sportieve platte 
schoenen, regenkledij, water en koekje

Info en inschrijven onthaal@ternessegolf.be

= zomervakantie

= paasvakantie  

= krokusvakantie 



Padel & omnikamp     Forst Hills / Antwerp Padel  
         Academy

Data 4 - 8 april 
25 - 29 juli 
1-5 augustus

Programma De deelnemers krijgen gedurende de helft van het kamp pa-
delinitiatie, het overige deel van het kamp wordt verdeeld 
onder andere balsporten zoals squash, indoor voetbal, bad-
minton, hockey, tennis en balvaardigheid. Bij regen zijn er de 
indoor omnisportactiviteiten. Wij zijn voorzien van alle mate-
riaal!

Uren 10.00 - 15.30 u. 
Opvang Vanaf 8.30 tot 17.00 u. op de club Forest Hills. Kinderen kun-

nen tijdens de voor-of nabewaking een indoor sportactiviteit 
doen, een strip lezen …

Plaats Forest Hills, Ternesselei 118, 2160 Wommelgem
Leeftijd 4 – 14 jaar. De spelers worden in kleine groepen van 8 ver-

deeld op basis van leeftijd en niveau (maximaal 40 deelne-
mers).

Prijs € 160 / week
Meebrengen Sportkledij en sportschoenen, regenjas, lunch en een flesje 

drinken.
Info en inschrijven www.antwerppadelacademy.com

Regiosportdag
Data Een dag in de paasvakantie (nog nader te bepalen)
Programma Een dag vol actie en waterpret. Klinkt dat als muziek in je oren? 

Stap dan met ons je fiets op en beleef een dag vol plezier. Zowel 
in de voormiddag als de namiddag wagen we ons aan enkele 
verrassende outdoor activiteiten zoals wakeboarden. 

Uren ca. 8.00 - 17.00 u. De exacte uren worden meegedeeld na 
inschrijving.

Plaats Galgenweel, Linkeroever
Leeftijd 11 - 16 jaar (geboortejaren 2006 t.e.m. 2011)

Een organisatie van Sportregio Midden-Provincie i.s.m. de gemeentelijke sportdiensten. Opgelet: in het kader van de coronamaat-
regelen die gelden op dat moment, kan de activiteit aangepast of afgelast worden. Bij vragen kan je steeds de dienst vrije tijd 
contacteren via 03-355 50 50.

Tenniskamp        Forest Hills / Cas Tennis Academy

Data 4 - 8 juli
Programma Voor starters: op een speelse manier de techniek aanleren 

van het tennissen. Voor de competitiespelers: trainen, vooral 
op tactiek en de spelers voorbereiden op tornooien. Dagin-
deling: tennistraining in de voormiddag en 2 uur tennis en 1 
uur sport en spel in de namiddag. De club beschikt ook over 
indoor terreinen. Bij regenweer gaat de tennisstage gewoon 
binnen door. Het gediplomeerd trainersteam staat garant om 
aan de kids een fantastische week te geven. 

Uren 9 - 16 u. 
Opvang 8.30 - 17.30 u.
Plaats Forest Hills, Ternesselei 118, 2160 Wommelgem
Leeftijd 3 - 14 jaar. De spelers worden in groepen van 4 verdeeld op 

basis van leeftijd en tennisniveau (maximaal 40 deelnemers).
Prijs € 245 / week, lunch inbegrepen
Meebrengen Sportkledij en sportschoenen, extra flesje drinken, fruit of 

koekje.
Info en inschrijven http://castennisacademy.be, info@cas-academy.be

15

= zomervakantie= paasvakantie  

Prijs
€ 30 (Inbegrepen: verzekering,  begelei-
ding, gebruik materiaal)

Info en inschrijven

Vanaf 1 februari via ons online inschrijf-
programma op www.wommelgem.be. 
Klik bovenaan op ‘Tickets en inschrijven’.

= krokusvakantie  
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Vakantieopvang BKO ‘t Evertje

Waar?
BKO ’t Evertje
Brieleke 16
Gsm 0475-22 84 87
e-mail: bko@wommelgem.be

Wanneer?
’t Evertje biedt opvang van 7.30 tot 
18.00 u., breng- en afhaalmomenten 
zijn daartussen vrij te kiezen.
• Krokus: 28 februari - 4 maart
• Pasen: 4 - 15 april 
• Zomer: 1 juli - 31 augustus  

(uitgezonderd maandag 11 juli, 
donderdag 21 juli, maandag 15 
augustus)

• Herfst: 31 oktober - 4 november 
(dinsdag 1 november gesloten)

Start inschrijvingen
• Vrijdag 14 januari vanaf 12.30 u.: 

krokus- en paasvakantie
• Vrijdag 13 mei vanaf 12.30 u.: 

zomervakantie
• Vrijdag 16 september vanaf 

12.30u. : herfstvakantie
Opgelet: Kleuters krijgen één dag 
vroeger toegang om in te schrijven.

Wat geef ik mee?
• Een gezond lunchpakket
• Fruit (10-uurtje) en koekjes (15-uur-

tje)
• Een drinkbus voorzien van naam! 

Drinkwater is gratis beschikbaar.
• Aangepaste speelkledij (regenjas 

of laarsjes bij slecht weer).
• Breng bij goed weer zeker je 

zwemkledij en handdoek mee.

Inschrijven?
Indien jouw kind al ingeschreven is in 
‘t Evertje, kan je plaatsen reserveren 
via het online ouderportaal Tjek. Is je 
kind nog nooit naar ’t Evertje ge-
weest? Neem dan tijdig contact op 
via de contactgegevens bovenaan 
zodat we de administratie in orde kun-
nen brengen en je een woordje uitleg 
kunnen geven.

Er kan ook kansentarief  worden aan-
gevraagd indien je recht hebt op een 
verhoogde tegemoetkoming bij de 
mutualiteit. Dien daarvoor het attest 
voor aanvraag van sociaal tarief in. 
Het attest is te verkrijgen bij de mutu-
aliteiten.

Woon je in Wommelgem en heb je kinderen van 2,5 tot 12 jaar die tijdens de 
vakantiemaanden naar hartenlust willen knutselen, dansen, buiten spelen …? 
Noteer dan alvast onderstaande gegevens in je agenda.

Domein 
Hulgenrode
Ravotten en spelen
Speelplein Hulgenrode is een vakantiespeelplein in 
een groene en avontuurlijke omgeving met bege-
leiding door gevormde animatoren.

De kinderen krijgen de kans om hun eigen speelagenda 
samen te stellen. Ze kunnen kiezen uit een waaier aan acti-
viteiten, op maat van elke leeftijd. De kinderen kunnen sporten, 
meewerken op de kinderboerderij, knutselen, gezelschapsspellen 
spelen met de animatoren, uitrusten met een boek, spelen in de speeltuin en 
genieten van héél wat fantasierijke activiteiten.

Voor wie?
Kinderen van 3 tot en met 14 jaar. Het speelplein heeft een aparte kleuter- en 
tienerwerking en staat open voor kinderen met een beperking.

Welke schoolvakanties?
Alle schoolvakanties (weekdagen), behalve de kerstvakantie.
• Krokus: 28 februari - 4 maart
• Pasen: 4 - 15 april (paasmaandag gesloten) 
• Zomer: 4 juli - 27 augustus (uitgezonderd 21 juli en 15 augustus)

Opgelet: bij het ten perse gaan van dit boekje was de exacte zomerperiode 
nog niet gekend. Kijk voor de meest recente informatie op de website van 
Koraal

• Herfst: 31 oktober - 4 november (1 november gesloten)

Openingsuren
Open van 7.30 tot 18.00 u.

Prijzen (*)
Prijscategorieën
• €9 per dag (inwoners van de districten van Antwerpen, Wommelgem,  

Schoten en Borsbeek)
• €11,5 (inwoners andere gemeenten)
• Namiddagspelers: €3,5
• Er kan ook kansentarief worden aangevraagd indien je recht hebt op een 

verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit. Dan dien je een recent en 
actueel kleefbriefje van de mutualiteit te bezorgen. Indien je bij inschrijving 
het ‘Attest voor aanvraag sociaal tarief’ voorlegt dan krijg je ook kansenta-
rief. Dit attest is o.a. te verkrijgen bij de sociale centra van OCMW, sociale 
diensten van mutualiteiten, CKG’s, CAW …  
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Registratie is verplicht
Enkel kinderen die geregistreerd zijn, kunnen deelnemen aan de werkingen 
en beroep doen op de ongevallenverzekering op de speelpleinen. Materiële 
schade is niet verzekerd! Registreer je gratis op https://inschrijven.koraal.be. 
Inschrijven en betalen kan je via deze weg eenvoudig thuis doen.  
Inschrijven kan via:
• De website: https://inschrijven.koraal.be
• Op het speelplein zelf (enkel tijdens de openingsuren van het speelplein)
• Op het algemeen secretariaat van Koraal vzw (enkel telefonisch een af-

spraak maken)

Water, drankje bij het middagmaal en vieruurtje zijn in de dagprijs inbegrepen. 
Er dient enkel een lunchpakket voorzien te worden en eventueel een extra 
drankje.

Niet vergeten!
• bij regenweer: regenjas en laarzen

Krijg je deelnamekosten gedeeltelijk terug
Dit zijn de mogelijkheden:
• Fiscaal attest: De kosten gemaakt voor speelpleinwerking zijn fiscaal aftrek-

baar voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar. 
• Je krijgt automatisch vóór 1 april volgend op het belastingjaar een fiscaal 

attest toegestuurd via e-mail. Dit attest is nadien ook raadpleegbaar in je 
online profiel via http://inschrijven.koraal.be.  

• Tussenkomst mutualiteit: Sommige mutualiteiten kennen een tussenkomst 
voor de deelname aan speelpleinwerking toe. Je krijgt automatisch na elke 
vakantieperiode een formulier voor tussenkomst toegestuurd via e-mail. Dit 
formulier is nadien ook raadpleegbaar in je online profiel via  
http://inschrijven.koraal.be

• Sommige werkgevers komen ook tussen in de kosten voor speelpleinwer-
king. Vraag dat even na bij je werkgever.

Jeugdvakanties
Tijdens de krokus-en zomervakantie organiseert Koraal ook enkele meerdaagse 
jeugdvakanties met overnachting op domein Hulgenrode en aan de kust. Voor 
meer info en inschrijvingen: neem contact op met het algemeen secretariaat 
of neem een kijkje op www.koraal.be.

Gratis speelbonnen
Op vertoon van je speelbon (zie hieronder), mag je kind de ganse dag gratis 
spelen op speelplein Hulgenrode. Voor elke korte schoolvakantie is er één bon. 
Voor de zomervakantie zijn er twee: eentje per maand (juli en augustus).

Meer  
info?

Secretariaat Koraal speelpleinen
Otto Veniusstraat 20 
2000 Antwerpen
tel. 03-232 97 72  
(tijdens de kantooruren)
info@koraal.be
www.koraal.be
Inschrijven op het algemeen 
secretariaat. Enkel op afspraak.
 

Speelplein Hulgenrode
‘t Serclaesdreef 34
2160 Wommelgem
tel. 03-366 27 10 (tijdens de 
schoolvakanties)

SPEELBON
Hiermee speel ik 1 volle dag gratis op speelplein Hulgenrode (weekdagen)

KROKUSVAKANTIE 

28 februari-4 maart van 7.30 tot 18.00 u.
Enkel geldig voor inwoners van Wommelgem

Elk kind van jouw gezin kan deze vakantie gebruikmaken van 1 bon. Let wel: slechts 1 bon per kind! Heb je meer dan 1 kind, vraag dan bijkomende bonnen bij het onthaal in de Handboogstraat 36 (zolang de voorraad strekt).

HULGENRODE 2022

SPEELBON
Hiermee speel ik 1 volle dag gratis op speelplein Hulgenrode (weekdagen)

PAASVAKANTIE 

4 - 15 april (paasmaandag 18 april gesloten) van 7.30 tot 18.00 u.
Enkel geldig voor inwoners van Wommelgem

HULGENRODE 2022

SPEELBON
Hiermee speel ik 1 volle dag gratis op speelplein Hulgenrode (weekdagen)

ZOMERVAKANTIE JULI 

4-31 juli (gesloten op 1 en  21 juli) van 7.30 tot 18.00 u.
Enkel geldig voor inwoners van Wommelgem

HULGENRODE 2022

SPEELBON
Hiermee speel ik 1 volle dag gratis op speelplein Hulgenrode (weekdagen)

ZOMERVAKANTIE AUGUSTUS 

1-27 augustus (gesloten op 15 augustus) van 7.30 tot 18.00 u.
Enkel geldig voor inwoners van Wommelgem

HULGENRODE 2022

SPEELBON
Hiermee speel ik 1 volle dag gratis op speelplein Hulgenrode (weekdagen)

HERFSTVAKANTIE 

31 oktober-4 november (gesloten op 1 november) van 7.30 tot 18.00 u.
Enkel geldig voor inwoners van Wommelgem

HULGENRODE 2022

Elk kind van jouw gezin kan deze vakantie gebruikmaken van 1 bon. Let wel: slechts 1 bon per kind! Heb je meer dan 1 kind, vraag dan bijkomende bonnen bij het onthaal in de Handboogstraat 36 (zolang de voorraad strekt).

Elk kind van jouw gezin kan deze vakantie gebruikmaken van 1 bon. Let wel: slechts 1 bon per kind! Heb je meer dan 1 kind, vraag dan bijkomende bonnen bij het onthaal in de Handboogstraat 36 (zolang de voorraad strekt).

Elk kind van jouw gezin kan deze vakantie gebruikmaken van 1 bon. Let wel: slechts 1 bon per kind! Heb je meer dan 1 kind, vraag dan bijkomende bonnen bij het onthaal in de Handboogstraat 36 (zolang de voorraad strekt).

Elk kind van jouw gezin kan deze vakantie gebruikmaken van 1 bon. Let wel: slechts 1 bon per kind! Heb je meer dan 1 kind, vraag dan bijkomende bonnen bij het onthaal in de Handboogstraat 36 (zolang de voorraad strekt).
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Speelstraten
Dien je aanvraag in tot 15 mei
Geef je kinderen tijdens de zomervakanties speelruimte en kom gezellig met je 
buren op straat.

Speelstraten zijn bedoeld om kinderen in onze gemeente meer ontspan-
ningsmogelijkheden te geven. Het is een ruimte waar ze naar hartenlust veilig 
kunnen ravotten, skaten, rolschaatsen … En dat allemaal in hun eigen straat. 
Aanvragers van een speelstraat kunnen ook minstens voor één dag genieten 
van een speelkoffer die uitgeleend wordt.

Een speelstraat is een openbare weg, of een gedeelte ervan, die tijdelijk en 
tijdens bepaalde dagen en uren wordt afgebakend met hekken voorzien van 
het verkeersbord ‘verboden te rijden’ met het onderbord ‘speelstraat’. De 
speelstraat heeft een tijdelijk karakter en wordt ingericht in samenspraak met 
de buurtbewoners.

Om in aanmerking te komen als speelstraat moet de straat gelegen zijn in een 
woonzone, dat wil zeggen een straat met een overheersend woonkarakter 
zónder doorgaand verkeer. De snelheid in de straat is beperkt tot 50 km/uur of 
minder. De straat mag ook niet gebruikt worden door het openbaar vervoer.

Een speelstraat kan enkel ingericht worden als minstens de helft van de gezin-
nen uit de straat akkoord gaat. In elke speelstraat worden ook minstens twee 
meerderjarige buurtbewoners aangeduid als peter of meter. Zij houden een 
oogje in het zeil en zorgen voor het plaatsen en opbergen van de nadarbare-
len. De speelstraat is echter geen kinderopvang: ouders blijven verantwoorde-
lijk voor hun kinderen en niet de peter of meter.

Speelstraten kunnen worden aangevraagd voor de maanden juli en augustus. 
Dat moet gebeuren bij de dienst vrije tijd vóór 15 mei. Vraag je speelstraat aan 
via het digitaal loket op www.wommelgem.be. 

Meer  
info?

dienst vrije tijd
tel. 03-355 50 50
vrijetijd@wommelgem.be
www.wommelgem.be

Buitenspeeldag
Aan sport- en speelterrein Scheersel

Meer  
info?

Hier komt ie weer! Op woensdag 20 april is het opnieuw Buitenspeeldag! Na 
een moeilijke periode zal het ongetwijfeld leuk zijn om terug met je vriendjes te 
mogen ravotten op de Buitenspeeldag!

Jij kent de Buitenspeeldag toch al? Helaas is deze leuke speelnamiddag in 
2020 en 2021 niet kunnen doorgaan zoals we gewend zijn. Maar hopelijk kun-
nen we dit jaar wel voor de zesde keer een hele woensdagnamiddag buiten 
sporten en spelen. Op jouw favoriete televisiezenders valt er alleszins helemaal 
niets te beleven. Die gaan een hele namiddag op zwart. Je hebt dus geen 
excuus om binnen te blijven! 

Kom naar de Buitenspeeldag en begeef je richting het gloednieuwe sport- en 
speelterrein Scheersel. Let wel, deze locatie is onder voorbehoud. Natuurlijk 
moeten we ook rekening houden met de evolutie van het coronavirus. In-
dien het niet mogelijk is om de Buitenspeeldag te organiseren of wanneer we 
moeten uitwijken naar een andere locatie, hoor je het zeker van ons op onze 
website en Facebookpagina. 

Kom op 20 april van 14 tot 17 u. naar buiten en trommel je klasgenootjes, 
vriendjes, buurjongens en – meisjes op en maak er een spetterende speelna-
middag van! Deelnemen is helemaal gratis. De dienst vrije tijd zorgt ook voor 
een gratis drankje en een versnapering voor alle aanwezige kinderen.

dienst vrije tijd
tel. 03-355 50 50
vrijetijd@wommelgem.be
www.wommelgem.be
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In het jeugdatelier kunnen kinderen hun creatieve kriebels ontplooien, in een 
ongedwongen en stimulerende sfeer. Dat gebeurt via verschillende expres-
siemogelijkheden, met allerlei materialen en technieken. Daarbij komt het 
beeldende aspect, het knutselen en frutselen, het meest aan bod.

Het jeugdatelier helpt kinderen in hun ontdekkingstocht naar de eigen creatie-
ve mogelijkheden. Daarbij vertrekken we van de interessewereld van het kind 
om zo de grote wereld van kunst en cultuur te ontdekken. Dat gebeurt elk jaar 
aan de hand van een thema en via allerlei uitstappen (natuur, musea …). 

Het jeugdatelier is een initiatief van Lokaal Bestuur Wommelgem, die de groot-
ste kosten op zich neemt. Er wordt elk jaar gewerkt aan een grote tentoonstel-
ling in de bibliotheek. Op woensdag is er ook de mogelijkheid om je kind voor 
of na de activiteit te laten opvangen in ’t Evertje, de gemeentelijke kinderop-
vang, gehuisvest in hetzelfde gebouw (Brieleke 16).

Voor wie en wat kost dit? 

• Kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar knutselen op woensdagnamiddag 
(om de 14 dagen) van 14.00 tot 16.30 u. Per trimester betaal je 40 euro 
(Wommelgemnaar) of 50 euro (niet-Wommelgemnaar).

• Kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar laten hun creatieve kriebels los op 
zaterdagvoormiddag van 9.30 tot 12.00 u. Per trimester betaal je 80 euro 
(Wommelgemnaar) of 90 euro (niet-Wommelgemnaar). 

In de groep ‘Den Artiest’ vinden ook tieners hun gading. Tieners vanaf 
het 1ste tot het 6de middelbaar kunnen zich één keer per maand creatief 
komen uitleven op vrijdagavond van 18.30 tot 21.00 u. Per trimester betaal 
je 20 euro (Wommelgemnaar) of 30 euro (niet-Wommelgemnaar).

Jeugdatelier
Kom knutselen en frutselen

Gemeentelijk jeugdatelier
Anita Vlaminck
Brieleke 16
tel. 0490-11 05 00
jeugdatelier@wommelgem.be 

Vrijetijdsloket
Brieleke 16
tel. 03-355 50 50
vrijetijd@wommelgem.be

Meer  
info?

Jeugddag
Ga uit de bol
Kom begin oktober met familie, vriendjes en vriendinnetjes naar de 22ste editie 
van de jaarlijkse Jeugddag. De precieze datum maken we bekend via onze 
online kanalen.

Ouders kunnen zich gezellig settelen aan de familiebar terwijl de kinderen het 
avontuur opzoeken. Durf je een wilde afdaling op de deathride aan? Waag je 
een echte Robin Hood en oefen je schietkunsten tijdens het boogschieten! Of 
laat je creativiteit los in de knutselhoek. Maak het helemaal af met een mooie 
tijdelijke tattoo op je arm of een kunstig geschminkte vlinder op je gezicht. Op 
de Jeugddag kan het allemaal! Tijdens al het spelen door vind je hopelijk ook 
een rustmomentje om je gratis drankje aan de familiebar te gaan halen. 
  
Het programma start om 13 u. en loopt tot 17 u. Omstreeks 16.30 u. ronden we 
de namiddag af met een stevige slotshow. 

In ‘de Wommelgemnaar’ van september-oktober onthullen we de datum en 
het volledige programma. Rond die periode worden ook nog affiches en flyers 
verspreid in alle Wommelgemse scholen. Hou er wel rekening mee dat het ge-
hele speeldomein Hulgenrode zowel een rook- als hondenverbod geldt.

Meer  
info?

dienst vrije tijd
tel. 03-355 50 50
vrijetijd@wommelgem.be
www.wommelgem.be



Fiscale aftrekbaarheid van vakantieprogramma’s 
en sportkampen
Als ouder kan je de kosten voor de opvang van je kind(eren) jonger dan 12 jaar 
inbrengen als vermindering van je belastbaar inkomen. Ook vakantieopvang 
tijdens jeugdwerkinitiatieven (zoals vakantie- en speelpleinwerking, kampen 
jeugdbeweging …) en sportkampen zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 
jaar. 

Je kan deze uitgaven (gedaan in 2022) aftrekken van je belastbaar inkomen 
bij de belastingaangifte in 2023. Onrechtstreeks krijg je dus een ‘korting’ op de 
deelnamekost. 

Bij je online inschrijving voor zowel de crea-doedagen, BKO ‘t Evertje als het 
jeugdatelier wordt automatisch een attest aangemaakt. Voor de andere, 
niet-gemeentelijke activiteiten moet je het attest opvragen bij de inrichtende 
organisatie zelf. Voor de Wospo-kampen is dat bijvoorbeeld bij Wommelgem 
Sport vzw. Dit attest voeg je bij de belastingaangifte in 2023. 

Meer info? 
dienst vrije tijd
tel. 03-355 50 50
vrijetijd@wommelgem.be
www.wommelgem.be
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