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In deze Knetter vind je het gemeentelijke jeugdaanbod voor volgend jaar
van januari tot september. 2020 was een bewogen jaar. In deze brochure
kijken we vooruit naar een nieuw jaar, met hopelijk veel verschillende
activiteiten. Alle activiteiten die vermeld staan, kunnen alleen doorgaan als
dit volgens de coronamaatregelen mogelijk is.
Alle geplande activiteiten van januari tot september 2021 zijn in deze
Knetter vermeld. Om de vakantieplanning op te maken, zijn ook de
kampen in de herfstvakantie al te vinden in deze brochure. Je kunt lezen
over de activiteiten van de bibliotheek, CC Nova, jeugddienst, sportdienst,
IBO en Huis van het Kind. Per activiteit staat de belangrijkste informatie
beschreven, zoals datum en uren, de prijs, de locatie en eventuele opvang
en inschrijving. Soms is nog niet alle informatie bekend, maar staat wel
vermeld waar de informatie zal verschijnen. En natuurlijk kun je contact
opnemen met de diensten bij verdere vragen. Houd zeker ook de websites
en Facebookpagina’s van de verschillende diensten in de gaten, zo ben je
gelijk op de hoogte mocht er iets veranderen. Wie weet komen er zelfs nog
activiteiten bij!
Dus, waar wacht je nog op?
Ontdek het knetterende aanbod in Wetteren en tot snel op één van de
activiteiten!
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UITPAS

UiTPAS is een spaarkaart voor vrije tijd. Iedereen kan de UiTPAS gebruiken
voor cultuur, sport en ontspanning: film, toneel, dans, sport, cursussen ... Bij
elke activiteit spaar je punten. Die punten kan je ruilen voor gratis tickets,
kortingen of andere cadeaus. Enkele voorbeelden van kortingen: gratis
naar het speelplein, een voorstelling in CC Nova, een gratis zwemticket of
een gadget van de bibliotheek. Je kan punten sparen en omruilen in alle
deelnemende gemeenten van UiTPAS Dender maar ook in andere UiTPAS
regio’s. Vergeet dus zeker je UiTPAS niet als je op stap gaat.
Mensen met een beperkt inkomen hebben recht op een UiTPAS met
kansentarief. Met deze pas betaal je minder voor bijv. een vakantiekamp
of voor het speelplein. In de brochure staat per activiteit het kansentarief
vermeld. Denk je dat je in aanmerking komt? Ga dan zeker langs bij
het Sociaal Huis. Daar bekijken ze samen met jou de mogelijkheden en
berekenen ze of je in aanmerking komt.

LOCATIES

Jeugddienst
Rode Heuvel 1
9230 Wetteren
www.wetteren.be/jeugd
09 369 00 50

Bibliotheek Wetteren
Markt 27
9230 Wetteren
www.wetteren.bibliotheek.be
09 369 26 78

Huis van het Kind Laarne Wetteren - Wichelen
Scheldedreef 52
9230 Wetteren
www.huisvanhetkindlww.be
09 365 73 65

Bibliotheek Overbeke
Bovenboekakker bus 2
9230 Wetteren
Bibliotheek Massemen
Dorpsplein bus 1
9230 Wetteren

IBO
www.wetteren.be/ibo
09 365 73 73

CC Nova
Molenstraat 2B
9230 Wetteren
www.ccnovawetteren.be
of 09 365 20 20

’t Kriebelke
Ten Ede Dorp 1
9230 Wetteren

De Warande
Warandelaan 14B
9230 Wetteren
www.dewarandewetteren.be
09 369 84 70

Iboompje
Rozenstraat 13
9230 Wetteren
Massemientje
Dorpsplein 6
9230 Wetteren

Speelplein WESP
Terrein Dasseveld
Ingang achteraan parking
Massemsesteenweg 56a
9230 Wetteren
www.speelpleinwetteren.be
09 369 00 50
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CIRCUS

CC NOVA

MEN STRIKES BACK
POST UIT HESSDALEN

Vijf driehoeken, één jongleur. Botsballen stuiteren tussen hen in. De
dansende ballen maken een choreografie van lijnen, hun gebots creëert het
ritme. De muzikant pikt met zijn drums in op het ritme. Samen maken ze één
grote muzikale compositie.
Maar wat als de driehoeken in beweging komen en zo de jongleerpatronen
en de muzikale harmonieën veranderen? Wie stuurt wie? Wie heeft wie
nodig? Hoe eigenzinniger de robots zich gaan gedragen, hoe meer de
jongleur op de machine gaat lijken.
Een spannende, futuristische en muzikale performance die onze omgang
met en onwetendheid over robots en artificiële intelligentie laat zien.
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Voor wie:		

7 jaar en ouder

Wanneer:		

Vrijdag 15 januari om 20.00 uur

Locatie:			

Theaterzaal Nova

Kostprijs: 		

15 euro (basis), 11 euro (-26 jaar)

UiTPAS met kansentarief:

1,50 euro

Tickets via: 		

ccnovawetteren.be of 09 365 20 20		
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THEATER

THEATER

TIME GOES BYE BYE

MOENIEWORRIENIE

We rennen ons rot in de race tegen de klok. En hoe ouder je wordt,
hoe sneller de jaren. Dat gevoel hebben wij. Voor kinderen duren
verjaardagsfeestjes minder lang dan een toiletbezoek. En in twee tellen
kunnen zij twee dagen verder zijn. Hun tijdsbeleving hangt nauw samen met
hoe leuk of saai de tijd verstrijkt.

‘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.

COMPAGNIE BARBARIE

Tijd is één van de grote mysteries. Gedreven door onze menselijke drang
om te weten, trok Compagnie Barbarie op onderzoek. Met de antwoorden
maakten de Barbaries een heerlijke en hilarisch-absurde voorstelling.
Wedden dat je de tijd van jouw leven beleeft?

COLLECTIEF VERLOF

‘Moenieworrienie’ is een energieke en ontwapenende voorstelling over
identiteit, vriendschap en durven gaan voor je dromen. De voorstelling
vertelt het verhaal van de lange tocht die het viertal samen aflegt. Hoe elk
individu een deeltje is van een groep, hoe ze gek worden van elkaar, maar
tegelijk ook zorgen voor elkaar.

Voor wie:		

8 jaar en ouder

Voor wie:		

5 jaar en ouder

Wanneer:		

Zaterdag 16 januari om 20.00 uur

Wanneer:		

Zondag 24 januari om 14.30 uur

Locatie:			

Theaterzaal Nova

Locatie:			

Theaterzaal Nova

Kostprijs: 		

9 euro (basis), 6 euro (-26 jaar)

Kostprijs: 		

8 euro (basis), 5 euro (-26 jaar)

UiTPAS met kansentarief:

1,50 euro

UiTPAS met kansentarief:

1,50 euro

Tickets via: 		

ccnovawetteren.be of 09 365 20 20		

Tickets via: 		

ccnovawetteren.be of 09 365 20 20		
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THEATER

FILm

LAIKA & HET PALEIS

CHOUMS ODYSSEE

VUUR/TOREN

Sommige mensen houden een vuur brandend in een toren. Te midden van
de woeste oceaan, in weer en wind, met gevaar voor eigen leven. Ze zorgen
voor anderen opdat die veilig thuis geraken. Maar wie loodst hen naar een
veilige haven als ze oud of moe of ziek zijn?
Michai Geyzen maakt opnieuw een voorstelling voor kinderen. Dit keer
inspireerde hij zich op het fascinerende, vaak geromantiseerde beroep van
vuurtorenwachter. Vuur/toren wordt een visuele, dynamische, dansante en
tragikomische voorstelling over de drie laatste vuurtorenwachters ter wereld
die door iedereen vergeten zijn. Drie wachters die de grond onder hun
voeten verliezen als ze in de armen lopen van het enige wezen ter wereld
dat hen bleef koesteren: de zee.

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:		

8 jaar en ouder

Voor wie:		

3 jaar en ouder

Wanneer:		

Zaterdag 6 februari om 20.00 uur

Wanneer:		

Donderdag 18 februari om 14.30 uur

Locatie:			

Theaterzaal Nova

Locatie:			

Theaterzaal Nova

Kostprijs: 		

9 euro (basis), 6 euro (-26 jaar)

Kostprijs: 		

7 euro (basis), 4 euro (-26 jaar)

UiTPAS met kansentarief:

1,50 euro

UiTPAS met kansentarief:

1,50 euro

Tickets via: 		

ccnovawetteren.be of 09 365 20 20		

Tickets via: 		

ccnovawetteren.be of 09 365 20 20		
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THEATER

bOOM

COMPAGNIE QUAND JE SERAI GRAND-E
In ‘bOOm’ maak je mee hoe een kleine stek uitgroeit tot een grote, sterke
boom.
Je kijkt, je voelt, je hoort hoe de boom groeit en bloeit, maar ook het leven
in, rond en op de boom. Het bos en zijn bewoners komen mee tot leven in
klank en beeld. Want als je verder kijkt, zie je dat de boom niet alleen is.
Achter zijn stevige schors krioelt het immers van leven. Zijn jonge twijgen
buigen wanneer er een rups over loopt. Eekhoorntjes spelen lustig in zijn
takken. Een vleermuis houdt zijn winterslaap in de holte van de stam.

DANS
AS LONG AS WE ARE PLAYING

KABINET K, LOD MUZIEKTHEATER & HETPALEIS
‘As long as we are playing’ gaat over spelen. En over de noodzaak ervan, of
je nu oud of jong bent. Speel je samen of tegen elkaar? Alleen of in groep?
Wie bepaalt de regels? Wat gebeurt er als iemand ze verbreekt? En wat
staat er op het spel? Zeven kinderen en drie volwassenen dagen elkaar uit
via een spel van beweging en livemuziek.
Spelen zat altijd al als een rode draad verweven in de voorstellingen van
kabinet k. Nu krijgt spel voluit de hoofdrol. ‘As long as we are playing’ is een
dansvoorstelling voor kinderen en volwassenen die het kind diep in zich
bewaarden.

Zonder woorden, maar visueel erg sterk en met een knappe constructie,
muziek en een tikje acrobatie brengt Compagnie Quand je serai grand-e het
levensverhaal van de boom poëtisch en trefzeker op de scène.

Voor wie:		

3 jaar en ouder

Voor wie:		

8 jaar en ouder

Wanneer:		

Zondag 28 februari om 14.30 uur

Wanneer:		

Vrijdag 26 maart om 20.00 uur

Locatie:			

Theaterzaal Nova

Locatie:			

Theaterzaal Nova

Kostprijs: 		

8 euro (basis), 5 euro (-26 jaar)

Kostprijs: 		

16 euro (basis), 12 euro (-26 jaar)

UiTPAS met kansentarief:

1,50 euro

UiTPAS met kansentarief:

1,50 euro

Tickets via: 		

ccnovawetteren.be of 09 365 20 20

Tickets via: 		

ccnovawetteren.be of 09 365 20 20
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THEATER

FESTIVAL

TATTARRATTAT!

OLA!PELOEZZA

Kijk, daar staat een tuig. Groot, zwart, degelijk. En zie ginder. Daar komt iets
aangerold. Klein, wit, gammel. De dingen komen elkaar tegen. Ze botsen.
Een schermutseling? Een rendez-vous? Kijk nu toch eens aan.

Ola!Peloezza is elk jaar een feest waar vanalles te doen is. Het programma
bestaat uit een waaier aan leuke activiteiten die je naar hartenlust kan
beleven.

In TATTARRATTAT! staan soorten en enkelingen op, onder, tussen, naast,
boven, voor, achter of tegenover elkaar.

Waar en hoe, dat hoor of lees je later nog. Maar schrijf zeker nu al 12 juni
met stip in jouw agenda!

THEATER FROEFROE & COMPAGNIE FRIEDA

TATTARRATTAT! is een bewegend beeldend werk dat categoriseert,
classificeert, ordent maar ook danst, zingt en droomt. Een feestelijke
ontdekking van verschil en overeenkomst die door zowel ouder als kind
beleefd en geïnterpreteerd mag worden.

Voor wie:		

3 jaar en ouder

Voor wie:		

4 tot 12 jaar

Wanneer:		

Zondag 25 april om 14.30 uur

Wanneer:		

Zaterdag 12 juni

Locatie:			

Theaterzaal Nova

Locatie:			

Nog te bepalen

Kostprijs: 		

8 euro (basis), 5 euro (-26 jaar)

Kostprijs: 		

Gratis

UiTPAS met kansentarief:

1,50 euro

UiTPAS met kansentarief:

Tickets via: 		

ccnovawetteren.be of 09 365 20 20

Tickets via: 		

16

17

BIBLIOTHEEK

DIGIWIJSNEUZEN
Ben je gebeten door “bits en bites”? Verzin je de gekste constructies zoals
een echte uitvinder? Dan zijn de digiwijze workshops van de bibliotheek vast
en zeker iets voor jou. Elke maand organiseert de bib een workshop waarbij
je creatief aan de slag gaat met techniek. Van programmeren tot virtual
reality of een hovercraft bouwen. Niets is te gek voor de digiWIJSneuzen.
Houd de website van de bibliotheek in de gaten voor de planning van 2021.
De workshops kosten 4 euro. Vooraf reserveren is nodig.
Via de bib, 09 369 26 78 of bibliotheek@wetteren.be.
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JEUGDBOEKENMAAND
1 TOT 31 MAART

Dit jaar blaast de Jeugdboekenmaand 50 kaarsjes uit. Lezen is altijd een
feest, maar nu zal het pas echt knetteren! Vrolijke slingers, vlagjes,
confetti … In de feestfabriek van de bib knutsel je alles wat nodig is voor
een knalfuif. Ook de allerjongsten feesten mee: zij leven zich uit op een
reuzegroot knisperboek. Over deze en veel meer feestelijke plannen lees je
binnenkort meer op de website van de bib.

HUIS VAN HET KIND

ZOMERZOEKTOCHT VAN VLIEG:
ZIE JIJ WAT IK ZIE?
1 JULI TOT 31 AUGUSTUS

Zet je ogen alvast op scherp, want deze zomer stelt de schattentocht van
Vlieg je kijkers op de proef. Kan je alleen kijken met je ogen of lukt dat ook
met je vingers? Hoe bespied je iemand ongemerkt vanachter een muurtje?
Als je goed uit je doppen kijkt, vind je vast en zeker de verborgen schatkist
van Vlieg! Houd de website van de bib in de gaten voor meer informatie.
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HUIS VAN HET KIND
LAARNE - WETTEREN - WICHELEN
Het Huis van het Kind LWW is een samenwerkingsverband tussen een
70-tal partners voor kinderen en gezinnen. De gemeentes Laarne, Wetteren
en Wichelen namen samen het initiatief tot het oprichten van ons Huis
van het Kind. Het Huis wil vooral een ontmoetingspunt zijn voor alle
kinderen, ouders, opvoeders… van Laarne, Wetteren en Wichelen. Als ouder,
opvoeder… vind je bij ons informatie over de ontwikkeling, gezondheid of
opvoeding van je kind, krijg je positieve ondersteuning en advies, kan je
deelnemen aan activiteiten en workshops.
Het Huis van het Kind organiseert zelf verschillende activiteiten. De gehele
kalender is te vinden op www.huisvanhetkindlww.be. Je vindt het Huis van
het Kind op Scheldedreef 52 in Wetteren.

LOKAAL LOKET KINDEROPVANG
Ben je zwanger of net bevallen en op zoek naar opvang voor je baby of
peuter. Vind alle informatie over jouw zoektocht op:
www.huisvanhetkindlww.be/loket-kinderopvang
THEMA-AVONDEN
Er worden in samenwerking met partners verschillende thema-avonden
en webinars georganiseerd. Mogelijke thema’s zijn gamen, zindelijkheid en
sociale media. Houd de website en de Facebookpagina in de gaten voor
meer informatie.

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!
PEDAGOGISCH SPREEKUUR ‘OUDERS EN CO’
Opvoeden…. Opvoeden doe je elke dag, het is leuk en uitdagend. Elke ouder
heeft weleens twijfels, onzekerheden en vragen bij het opvoeden van
kinderen en jongeren.
Hoe kan ik omgaan met het verdriet van mijn dochter?
Mijn zoontje reageert agressief tegen klasgenootjes.
Ik wil duidelijke grenzen stellen, maar hoe doe ik dit?
Ik wil gewoon eens weten of ik goed bezig ben.
Kom langs op afspraak in Wetteren, Laarne of Wichelen voor een gesprek
over jouw vragen in verband met opvoeding. Maak een afspraak via
info@huisvanhetkind.be of 09 365 73 65. Ook in deze tijden waarin fysieke
contacten niet altijd mogelijk zijn, proberen we toch op een veilige manier
jullie zoveel mogelijk te ondersteunen. Naargelang de vraag passen wij onze
manier van contact nemen daarnaar aan.
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JEUGD & SPORT

BUITENSPEELDAG
Schrijf 21 april alvast in je agenda, want dan is het weer Buitenspeeldag!
Dit evenement wordt georganiseerd door alle vrijetijdsdiensten van de
gemeente met medewerking van verschillende organisaties. Samen bouwen
we de Markt en Rode Heuvel om tot een groot speelterrein!
De Buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die kinderen
en jongeren aanzet om buiten te sporten en spelen in hun onmiddellijke
woonomgeving. Daarom zullen de deelnemende tv-zenders een zwart
scherm tonen. Geen excuus om binnen te blijven dus!
Hopelijk kan in 2021 de Buitenspeeldag wel doorgaan. Via de
Facebookpagina ‘De jeugd van Wetteren’ kan je op de hoogte blijven.
Voor meer informatie kan je altijd terecht op de jeugddienst, 09 369 00 50 of
jeugddienst@wetteren.be
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Voor wie:		

3 tot 15 jaar

Wanneer:		

Woensdag 21 april van 13.00 tot 17.00 uur

Locatie:			

Markt en Rode Heuvel

Kostprijs: 		

Gratis

UiTPAS met kansentarief:

			

Tickets via: 		
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KNETTERCAMIONETTE

BUURTSPORT

In het voorjaar komt de Knettercamionette vol met spel- en sportmateriaal
weer naar jou toe! Houd de Facebookpagina ‘De jeugd van Wetteren’
in de gaten voor de data en locaties. De jeugddienst bezoekt met de
Knettercamionette verschillende pleintjes en wijken. Hier kun je de hele
middag gratis komen spelen! Tot dan!

Elke donderdagavond organiseert de gemeente Wetteren buurtsport in De
Warande. Van 18.15 tot 19.15 uur zijn er gratis bokslessen in de budozaal van
De Warande. Ben jij ouder dan 8 jaar en heb je zin om na school te boksen?
Kom dan iedere donderdagavond gratis boksen. Er wordt boksmateriaal
voorzien. Neem wel je sportkledij en een flesje water mee.
Is het volgens coronarichtlijnen nog niet toegestaan om boksles te geven in
de sporthal? Houd dan de Facebookpagina ‘De jeugd van Wetteren’ in de
gaten voor een alternatief.

Voor wie:		

4 tot 12 jaar

Voor wie:		

8 jaar en ouder

Wanneer:		

Woensdagmiddagen in het voorjaar

Wanneer:		

Elke donderdag van 18.15 tot 19.15 uur

Locatie:			

Pleintjes in verschillende wijken

Locatie:			

Budozaal De Warande

Kostprijs: 		

Gratis

Kostprijs: 		

Gratis

UiTPAS
Meer
info:
met kansentarief:

Facebookpagina ‘De jeugd van Wetteren’

UiTPAS met kansentarief:

			

Tickets via: 		

Tickets via: 		
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OPENLUCHTZWEMBAD DE WARANDE
Het openluchtzwembad is elke dag open in juni (als het mooi weer is), juli
en augustus, ook op feestdagen. Bij goed weer blijft het openluchtzwembad
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.

KAMPEN
KAMPEN

Houd de website www.dewarandewetteren.be in de gaten voor de
openingsdatum. Hier vind je ook de tarieven, openingsuren en andere
praktische informatie.
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KAMPEN

Elk jaar biedt team jeugd & sport een uitgebreid aanbod van kampen aan
voor kleuters en kinderen van het lager onderwijs. Elk kamp heeft een eigen
thema: muziek of theater, circus of piraten, Frans of Engels, er is veel te
kiezen. Bij elk kamp is er aandacht voor verschillende activiteiten binnen het
thema. Kinderen kunnen sporten, spelletjes spelen of creatief aan de slag.
Onder professionele begeleiding kunnen kinderen leren en zichzelf verder
ontplooien, maar vooral samen een leuke week beleven!
PRAKTISCHE INFORMATIE KAMPEN

BETALING
Zowel online als aan de balie dient onmiddellijk betaald te worden via bancontact.
Cash gelden worden niet aanvaard (behalve op het speelplein). Je inschrijving is
pas definitief na betaling.
ANNULERING KAMPEN
Annuleren voor de start van het kamp kan, maar de kostprijs wordt niet
terugbetaald.

OPVANG EN UREN
Elk kamp heeft dezelfde uren, namelijk van 09.00 tot 16.00 uur. Er is gratis
opvang ‘s morgens van 7.30 uur en ’s avonds tot 18.00 uur. Wanneer er een
uitzondering is op de uren, staat dat bij het kamp vermeld.

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 sportdienst. Het aantal gemiste dagen wordt integraal
terugbetaald.

LOCATIE
Elk kamp vindt plaats op De Warande. Wanneer een kamp ergens anders
doorgaat, staat dit bij het kamp vermeld.

Indien er voor bepaalde kampen te weinig inschrijvingen zijn, zijn we genoodzaakt
het kamp af te gelasten. Alle ingeschrevenen worden verwittigd en het
inschrijvingsgeld wordt integraal terugbetaald.

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan vanaf 18 januari 2020 om 9.00 uur.

MUTUALITEITSATTEST EN FISCAAL ATTEST
Deze kun je vinden in je account op reservaties.wetteren.be.

Je kan online inschrijven via reservaties.wetteren.be. Lukt dit niet? Dan kan
je inschrijven aan het onthaal van de sporthal, Warandelaan 14B, Wetteren
(maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)

MEER INFO
Onthaal sporthal
De Warande, Warandelaan 14B, Wetteren
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
09 369 84 70
Onthaal.sporthal@wetteren.be

Om in te schrijven moet je eenmalig een account aanmaken. Je kan dit
account voor het hele gezin aanmaken. Dit kan je ook op voorhand doen.
Heb je problemen bij het aanmaken van je account, dan kan je contact
opnemen met een onthaalmedewerker van de sporthal die je verder helpt
(09 369 84 70). Zijn je kinderen in voorgaande jaren al naar een kamp of
naar het speelplein geweest? Dan moet je geen nieuw account aanmaken.
Als je je inloggegevens niet meer weet, dan kun je contact opnemen
met de sporthal. Ook wanneer er meerdere families zijn die aan je kind
gelinkt moeten worden (bijv. in geval van gescheiden ouders), kan de
onthaalmedewerker je verder helpen.

30

31

KAMPEN

Overzicht 2021

ZOMERVAKANTIE 9 - 13 AUGUSTUS

KROKUSVAKANTIE 15 FEBRUARI - 19 FEBRUARI
Kamp 		

Geboortejaar

Locatie

Kostprijs

Kamp 		

Geboortejaar

Locatie

Kostprijs

Piraat Ahoi!

2015 - 2016

De Warande

75 euro

Loeiende sirenes

2015 - 2016

De Warande

75 euro

Theaterkamp Licht uit, spot aan

2009 - 2014

De Warande

75 euro

Paardrijkamp

2009 - 2014

Badyhoeve Oosterzele 175 euro

De Wereld Spelen

2009 - 2014

De Warande

75 euro

Kostprijs

PAASVAKANTIE 6 - 9 APRIL
Kamp 		

Geboortejaar

Locatie

Kostprijs

Vikings en draken

2015 - 2016

De Warande

60 euro

Al met de bal

2009 - 2014

De Warande

60 euro

PAASVAKANTIE 12 - 16 APRIL
Kamp 		

Geboortejaar

Locatie

Kostprijs

Circus Casper

2015 - 2016

De Warande

75 euro

Omnisportweek

2009 - 2014

De Warande

75 euro

ZOMERVAKANTIE 5 - 9 JULI
Kamp 		

Geboortejaar

Locatie

Kostprijs

Muziekkamp

2015 - 2016

De Warande

75 euro

Musicalkamp

2009 - 2014

De Warande

75 euro

ZOMERVAKANTIE 2 - 6 AUGUSTUS
Kamp 		

Geboortejaar

Locatie

Kostprijs

Knuffelkamp

2015 - 2016

De Warande

75 euro

VR Frituur Futuur & sportkamp

2009 - 2014

De Warande

75 euro
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ZOMERVAKANTIE 16 - 20 AUGUSTUS
Kamp 		

Geboortejaar

Locatie

De bezige bijtjes

2015 - 2016

De Warande

75 euro

Slag en slinger

2009 - 2014

De Warande

75 euro

Triatlonkamp

2005 - 2010

De Warande

75 euro

Kostprijs

ZOMERVAKANTIE 23 - 27 AUGUSTUS
Kamp 		

Geboortejaar

Locatie

Beestenboel

2015 - 2016

De Warande

75 euro

Stopmotion- & sportkamp

2013 - 2014

De Warande

75 euro

Taalkamp Les Jeunes Olympiques 2011 - 2013

De Warande

75 euro

2009 -2011

De Warande

75 euro

Taalkamp The Young Olympians

HERFSTVAKANTIE 3 - 5 NOVEMBER
Kamp 		

Geboortejaar

Locatie

Kostprijs

Griezelmonsters en spoken

2016 - 2017

De Warande

45 euro

American Games

2010 - 2015

De Warande

45 euro
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KROKUSVAKANTIE

KROKUSVAKANTIE

PIRAAT AHOI!

THEATERKAMP LICHT UIT, SPOT AAN!

Deze week zetten we de zeilen bol, dwars door de woeste zee. We gaan op
ontdekkingstocht naar de wondere wereld der piraten. We maken een echte
ooglap en als het weer wat mee zit, doen we de leukste waterspelletjes! Een
week lang de leukste spelletjes, knutsel- en sportactiviteiten. Piraat Ahoi!

Heb jij er altijd van gedroomd om te schitteren in je eigen
theatervoorstelling? Razen de wildste verhaallijnen door je hoofd en bedenk
je de gekste personages? Dan hebben wij jou dit kamp nodig. Samen met
jou creëren we de leukste personages, schrijven we het meest fantastische
verhaal en zetten het vervolgens zelf in scène. Scherp dus alvast die pen en
laat je fantasie de vrije loop op het Theaterkamp. Licht uit, spot aan!

I.S.M. CAPTAIN SPORT

I.S.M. MILAKAMPEN

Voor wie:		

Kleuters geboren in 2015 of 2016

Voor wie:		

Kinderen geboren tussen 2009 en 2014

Wanneer:		

15 februari – 19 februari (5 dagen)

Wanneer:		

15 februari – 19 februari (5 dagen)

Kostprijs: 		

€ 75

Kostprijs: 		

€ 75

UiTPAS met kansentarief:

€ 18,75 			

UiTPAS met kansentarief:

€ 18,75
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Paasvakantie

paasvakantie

VIKINGS EN DRAKEN

AL MET DE BAL

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
vikinghelm een spannend weekje tegemoet. We spelen het drakenspel en
maken ons eigen vikingschild. Sport en spel worden deze week afgewisseld
met knutselactiviteiten. Allen aan boord!

I.S.M. CAPTAIN SPORT

We gaan de sportieve toer op en spelen tal van balspelletjes. Van
pingpongballetjes tot reuzegrote ballen. We hebben voor deze week de
leukste spelletjes en opdrachten bedacht. Ken jij springbal al? Of heb je
al eens eibal gespeeld? Naast voetbal zullen we andere balsporten gaan
ontdekken.

Voor wie:		

Kleuters geboren in 2015 of 2016

Voor wie:		

Kinderen geboren tussen 2009 en 2014

Wanneer:		

6 april - 9 april (4 dagen)

Wanneer:		

6 april - 9 april (4 dagen)

Kostprijs: 		

€ 60

Kostprijs: 		

€ 60

UiTPAS met kansentarief:

€ 15 			

UiTPAS met kansentarief:

€ 15
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Paasvakantie

paasvakantie

CIRCUS CASPER

OMNISPORTWEEK

I.S.M. CAPTAIN SPORT

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

I.S.M. CAPTAIN SPORT

Kun jij nooit kiezen welke sport je wilt doen? Of wil je graag iets nieuws
uitproberen? Dan is dit het kamp voor jou. Doorheen de week doorlopen
we 5 sportactiviteiten: voetbal, volleybal, basketbal, badminton en hockey.
Tussen het sporten in, doen we ook andere activiteiten en spelen we
verschillende spelletjes.

Voor wie:		

Kleuters geboren in 2015 of 2016

Voor wie:		

Kinderen geboren tussen 2009 en 2014

Wanneer:		

12 april - 16 april (5 dagen)

Wanneer:		

12 april - 16 april (5 dagen)

Kostprijs: 		

€ 75

Kostprijs: 		

€ 75

UiTPAS met kansentarief:

€ 18,75

UiTPAS met kansentarief:

€ 18,75
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ZOMERVAKANTIE

ZOMERvakantie

MUZIEKKAMP

MUSICALKAMP

I.S.M. WOORD OMHOOG
Kleuters zijn de beste artiesten. We werken deze week met verf, klei,
muziek, theater en dans. Daar gaan we mee experimenteren. Zo kunnen
we de kleine artiest in onszelf vinden en wakker maken. We worden
ondergedompeld in een bad van rappen, zingen, schilderen, springen,
bewegen, luisteren, gek doen, knutselen en nog veel meer. Plezier staat
centraal!

I.S.M. MILAKAMPEN

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:		

Kleuters geboren in 2015 of 2016

Voor wie:		

Kinderen geboren tussen 2009 en 2014

Wanneer:		

5 juli - 9 juli (5 dagen)

Wanneer:		

5 juli - 9 juli (5 dagen)

Kostprijs: 		

€ 75

Kostprijs: 		

€ 75

UiTPAS met kansentarief:

€ 18,75

UiTPAS met kansentarief:

€ 18,75
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ZOMERVAKANTIE

ZOMERvakantie

KNUFFELKAMP

VR-KAMP FRITUUR FUTUUR & SPORTKAMP

Tim de Pinguïn droomt over de grootste avonturen. Ga je met hem mee?
Samen doen we de leukste dingen. We dansen een knuffeldans uit een ver
land en spelen knuffeltikkertje op de wolken. Ook maken we de mooiste
creaties van knuffeldiertjes. Neem alvast jouw knuffelbeer onder de arm en
ga mee op avontuur. Een kamp boordevol creatieve knutselmomenten en
leuke spelletjes met knuffels.

Deze week combineren we twee activiteiten: de ene helft van de dag gaan
we aan de slag met Virtual Reality, de andere helft is sport. We fantaseren
over toekomstige media. Door actieve spelletjes te spelen verkennen we de
mogelijkheden van 360°-video’s of VR-brillen. Misschien kun jij wel een nieuw
medium uitvinden? De rest van de dag leven we ons uit door verschillende
sporten uit te proberen.

I.S.M. CAPTAIN SPORT

I.S.M. MEDIARAVEN & CAPTAIN SPORT

Voor wie:		

Kleuters geboren in 2015 of 2016

Voor wie:		

Kinderen geboren tussen 2009 en 2014

Wanneer:		

2 augustus - 6 augustus (5 dagen)

Wanneer:		

2 augustus - 6 augustus (5 dagen)

Kostprijs: 		

€ 75

Kostprijs: 		

€ 75

UiTPAS met kansentarief:

€ 18,75

UiTPAS met kansentarief:

€ 18,75
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ZOMERVAKANTIE

ZOMERvakantie

LOEIENDE SIRENES

PAARDRIJKAMP

Wee-Ooh, Wee-Ooh! Wat is er daar aan de hand? Het is de brandweer!
We trainen tot we de meest behulpzame brandweerlui van het land zijn.
Hiervoor moeten we wel eerst ons brandweerdiploma halen. Uiteraard komt
de ambulance ook aan bod. Zorg dat je goed uitgeslapen bent voor deze
actieve week.

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 zowel geschikt voor beginners als voor
gevorderde ruiters.

I.S.M. CAPTAIN SPORT

Voor wie:		

Kleuters geboren in 2015 of 2016

Wanneer:		

9 augustus - 13 augustus (5 dagen)

Kostprijs: 		

€ 75

UiTPAS met kansentarief:

€ 18,75

I.S.M. DE BADYHOEVE

Voor wie:		

Kinderen geboren tussen 2009 en 2014

Wanneer:		

9 augustus - 13 augustus (5 dagen)

Vertrek bus:
Voor wie:		
Aankomst bus:
Wanneer:		
Opvang:
Kostprijs: 		
Kostprijs:
UiTPAS met kansentarief:

8.30 uur aan De Warande
17.00 uur aan De Warande
7.30 uur – 18.00 uur in De Warande
175 euro

(busvervoer ’s morgens en
’s namiddags inbegrepen)

		
UiTPAS met kansentarief:
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€ 43,75

45

ZOMERVAKANTIE

ZOMERvakantie

DE WERELD SPELEN

DE BEZIGE BIJTJES

I.S.M. CAPTAIN SPORT

Iedereen kent de Olympische Spelen, maar ken jij de Wereld Spelen al?
Tijdens de Wereld Spelen gaan wij de sporten doen die de Olympische
Spelen net niet haalden. Deze week gaan we boogschieten, hockey, ultimate
frisbee en petanque spelen. Zelfs touwtrekken en het onbekende vuistbal
staan op het programma. Word jij de kampioen van de Wereld Spelen?

I.S.M. CAPTAIN SPORT

Dit kamp staat je een week vol minidierenplezier te wachten. We gaan
beestig leuk sporten en boetseren met klei de mooiste diertjes. Alles staat
in teken van kleine spinnetjes, vliegjes en mieren. We spelen verschillende
spelletjes en doen sport- en knutselactiviteiten. Wat is jouw favoriet
minidiertje?

Voor wie:		

Kinderen geboren tussen 2009 en 2014

Voor wie:		

Kleuters geboren in 2015 en 2016

Wanneer:		

9 augustus - 13 augustus (5 dagen)

Wanneer:		

16 augustus - 20 augustus (5 dagen)

Kostprijs: 		

€ 75

Kostprijs: 		

€ 75

UiTPAS met kansentarief:

€ 18,75

UiTPAS met kansentarief:

€ 18,75
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ZOMERVAKANTIE

SLAG EN SLINGER

ZOMERvakantie

TRIATLONKAMP

I.S.M. CAPTAIN SPORT

I.S.M. TRIATLON & DUATLON WETTEREN

Heb jij al eens tennis of hockey gespeeld? Waarschijnlijk wel. En baseball
of softbal? Misschien die nog niet. Deze week spelen we samen de leukste
slag- en slingersporten. Tennis en hockey komen zeker aan bod, maar we
gaan ook Amerikaanse slagsporten zoals baseball en softbal spelen! Om de
week af te maken gaan we ook badminton, kidvolley en minigolf doen. We
combineren het sporten met verschillende spelletjes.

Wil je kennismaken met deze prachtige sport? Schrijf je dan in voor het
triatlonkamp onder deskundige begeleiding van de Wetterse Triatlon &
Duatlonclub. De drie sporten die dagelijks aan bod komen zijn zwemmen,
fietsen en lopen. Naast een technische scholing wordt er vaak op een
speelse manier aan je uithouding gewerkt. Om je lichaam regelmatig rust te
gunnen wordt dit alles afgewisseld met een aantal andere activiteiten zoals
onderhoud en herstelling van je fiets, run & bike en andere sporten.
Wil je deelnemen aan dit kamp, dan moet je wel beschikken over een goed
onderhouden fiets met degelijke remmen (fietshelm verplicht) en minimum
100 m kunnen zwemmen in schoolslag of crawl.

Voor wie:		

Kinderen geboren tussen 2009 en 2014

Voor wie:		

Kinderen geboren tussen 2005 en 2010

Wanneer:		

16 augustus - 20 augustus (5 dagen)

Wanneer:		

16 augustus - 20 augustus (5 dagen)

Kostprijs: 		

€ 75

Kostprijs: 		

€ 75

UiTPAS met kansentarief:

€ 18,75

UiTPAS met kansentarief:

€ 18,75
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ZOMERVAKANTIE

ZOMERvakantie

BEESTENBOEL

STOPMOTION- & SPORTKAMP

I.S.M. CAPTAIN SPORT

Ga je mee naar het oerwoud of reizen we naar de oertijd? We leren
dinosaurussen en apen kennen tijdens deze week. Bolo de aap stelt je al
zijn dierenvriendjes voor en speelt met jullie de leukste oerwoudspelletjes.
En welke dinosaurussen ken jij al? Pak je rugzak en ga mee op
ontdekkingstocht in deze beestenboel!

I.S.M. GRAFFITI VZW & CAPTAIN SPORT

Tijdens het atelier springen we het televisiescherm in en gidsen de
begeleiders ons door animatieland. Daar vinden we grote vellen papier,
plasticine, plakband, tekengerief, statieven, fototoestellen en laptops.
Wat ontbreekt? Een boodschap of verhaal om naar buiten te brengen.
We werken samen een sprekend scenario uit, daarna monteren we de
geknutselde personages en het decor ineen tot een stopmotionfilm. Tijdens
dit kamp werken we 1 dagdeel aan stopmotion. Het andere deel sporten we
er op los!

Voor wie:		

Kleuters geboren in 2015 en 2016

Voor wie:		

Kinderen geboren in 2013 en 2014

Wanneer:		

23 augustus - 27 augustus (5 dagen)

Wanneer:		

23 augustus - 27 augustus (5 dagen)

Kostprijs: 		

€ 75

Kostprijs: 		

€ 75

UiTPAS met kansentarief:

€ 18,75

UiTPAS met kansentarief:

€ 18,75
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ZOMERVAKANTIE

ZOMERvakantie

TAALSPORTKAMP LES JEUNES OLYMPIQUES

TAALSPORTKAMP THE YOUNG OLYMPIANS

We gaan deze week Frans leren via uitdagende spelen en energieke
sportsessies. Geen taaloefeningen in een klas, geen pen en papier, maar
juist al spelend en sportend Frans leren met plezier. De kinderen ontwikkelen
vaardigheden voor elke sport en leren door samen met elkaar te bewegen.
Luisteren, ervaren, praten, spelen en sporten, alles gebeurt in het Frans.
Sympa, n’est-ce pas?

Tijdens de Olympische Spelen zijn het de Engelse taal en de passie voor
sport die de atleten met elkaar verbinden. Voor de kinderen van dit
kamp zal het deze week niet anders zijn. Kinderen leren zich in het Engels
uitdrukken op een interactieve en speelse manier aan de hand van sporten
zoals baseball, basketbal, hockey, yoga en meer. Tijdens superspannende
skill battles verleggen de kinderen hun eigen grenzen, ontdekken ze
hun talenten en zullen hun vaardigheden geboost worden. Geen saaie
theoretische les, maar real-life situaties waarin de kinderen met elkaar
communiceren tijdens het sporten. Let’s go!

I.S.M.PIT STOP ACADEMY VZW

I.S.M. PIT STOP ACADEMY VZW

Voor wie:		

Kinderen geboren tussen 2011 en 2013

Voor wie:		

Kinderen geboren tussen 2009 en 2011

Wanneer:		

23 augustus - 27 augustus (5 dagen)

Wanneer:		

23 augustus - 27 augustus (5 dagen)

Kostprijs: 		

€ 75

Kostprijs: 		

€ 75

UiTPAS met kansentarief:

€ 18,75

UiTPAS met kansentarief:

€ 18,75
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Herfstvakantie

Herfstvakantie

GRIEZELMONSTERS EN SPOKEN

AMERICAN GAMES

I.S.M. CAPTAIN SPORT

Griezelen en spoken… Na een weekje in deze sfeer ondergedompeld te
zijn is niemand nog bang. We spelen spelletjes en sporten met heksen en
tovenaars. We knutselen de meest schrikwekkende dieren, maken maskers
en laten ons omtoveren in een pompoen. De kinderen gaan aan de slag
met verschillende materialen en leren nieuwe knutseltechnieken. Daarnaast
kunnen ze zich uitleven in verschillende sporten.

I.S.M. CAPTAIN SPORT

Vanuit het Amerikaanse continent zijn er reeds heel wat sporten
overgevlogen. Tijd om deze eens in de kijker te zetten. We spelen
baseball met originele vanghandschoen en lacrosse. Ook gaan we een
kindvriendelijke versie van het populaire American football doen en gaan
we basketballen. Are you ready?

Voor wie:		

Kleuters geboren in 2016 en 2017

Voor wie:		

Kinderen geboren tussen 2010 en 2015

Wanneer:		

3 november - 5 november (3 dagen)

Wanneer:		

3 november - 5 november (3 dagen)

Kostprijs: 		

€ 45

Kostprijs: 		

€ 45

UiTPAS met kansentarief:

€ 11,25

UiTPAS met kansentarief:

€ 11,25
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SPEELPLEIN WESP

SPEELPLEIN WESP

Ieder jaar organiseert de jeugddienst 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 racen met een gocart. Daarnaast
is er een gezellige knutselhoek en kan er speelgoed ontleend worden in het
speelgoedwinkeltje. Op het einde van iedere speelpleindag willen we zeggen
dat er ‘Goe gespeeld’ is!
Het speelplein is onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen, waarbij telkens
aangepaste activiteiten worden voorzien. De speelpleinwerking wordt
begeleid door enthousiaste animatoren die hiervoor de nodige vorming
volgden.
Speelplein WESP is een inclusief speelplein. Onze animatoren hebben
speciale aandacht voor kinderen met een beperking zodat ook zij
een topzomer beleven. De animatoren zijn hiervoor opgeleid. Ook
taalachterstand of financiële drempels vormen geen belemmering.
Wil je graag het speelplein eens vrijblijvend uitproberen? Kom dan naar de
Family Day op 9 juli. Kinderen spelen die dag gratis. Wanneer de kinderen
moe gespeeld zijn, zijn ouders welkom om een kijkje te nemen en een
woordje uitleg te krijgen. We sluiten de avond af met een barbecue en een
knetterende activiteit voor de kinderen.
Regelmatig worden er uitstappen georganiseerd. Voor deze uitstappen
moet je vooraf inschrijven. Dit 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 hier meer informatie over. De kalender van de uitstappen kun je
op de website vinden. Soms gaan we ook zwemmen in De Warande. Houd
hiervoor zeker onze facebookpagina in de gaten.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
VOOR WIE
Geboortejaar 2015 – 2017 (kleuters)
Geboortejaar 2009 – 2014 (middenplein)
Geboortejaar 2006 – 2008 (tieners)
WANNEER
Elke werkdag van 5 juli tot en met 25 augustus. Gesloten op 21 juli.
UREN SPEELPLEIN
Van 8.00 tot 17.00 uur.
Opvang vanaf 7.30 uur en tot 18.00 uur is inbegrepen in de prijs.
(afzetten tussen 7.30 uur en 9.30 uur en ophalen tussen 16.30 uur
en 18.00 uur.)
UREN OPVANG
Van 7.30 tot 8.00 uur en van 17.00 uur tot 18.00 uur (inbegrepen in de prijs)
WAAR
Terrein Dasseveld, ingang achteraan parking.
Massemsesteenweg 56A, Wetteren
KOSTPRIJS
€ 6 per dag voor het eerste kind
€ 5 per dag voor het tweede kind van hetzelfde gezin
€ 4 per dag vanaf het derde kind van hetzelfde gezin
€ 1,50 per dag met UiTPAS met kansentarief
Inschrijven kan online via reservaties.wetteren.be
Om in te schrijven moet je een account aanmaken. Je kan dit account voor
het hele gezin aanmaken. Je kan dit op voorhand doen. Zijn je kinderen
voorgaande jaren al naar het speelplein of een kamp geweest? Dan moet
je geen nieuw account aanmaken. Heb je problemen bij het aanmaken van
je account, dan kan je altijd contact opnemen met een medewerker van de
jeugddienst. Op het speelplein kan je vanaf 5 juli ter ook plaatse inschrijven.
Betalen kan contant of met bancontact.
Meer info: www.speelpleinwetteren.be
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KAMPEN
IBO

IBO

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 en met 12 jaar. Indien de vraag groter is dan
de beschikbare plaatsen, is er voorrang voor kinderen tot en met 6 jaar
(kleuters).
WANNEER
Tijdens de vakanties elke werkdag van 7.00 uur tot 18.30 uur.
COLLECTIEVE SLUITING
maandag 5 april
dinsdag 31 augustus
dinsdag 2 november
vrijdag 24 december t.e.m. vrijdag 1 januari
IBO MASSEMIENTJE GESLOTEN
maandag 5 juli t.e.m. vrijdag 23 juli
IBO ’T KRIEBELKE GESLOTEN
maandag 12 juli t.e.m. vrijdag 30 juli
IBO IBOOMPJE GESLOTEN
maandag 12 juli t.e.m. vrijdag 16 juli
woensdag 21 juli
maandag 26 juli t.e.m. vrijdag 30 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
12,69 euro voor een hele dag (vanaf 6 uren)
6,93 euro voor een halve dag (tussen 3 en 6 uren)
4,62 euro voor een derde dag (tot 3 uren)
HOE RESERVEREN
Je reserveert online. Per vakantie zijn er inschrijvingsdata. Deze vind je
hieronder.
Krokusvakantie: vanaf 14 januari t.e.m. 21 januari
Paasvakantie: vanaf 25 februari t.e.m. 4 maart
Zomervakantie: vanaf 22 april t.e.m. 6 mei
Herfstvakantie: vanaf 16 september t.e.m. 23 september
Kerstvakantie: vanaf 11 november t.e.m. 18 november
INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
Opgelet! Voorwaarde is dat je kind al ingeschreven is in het IBO. Hiervoor
bel of mail je naar het Sociaal Huis om een afspraak te maken.
MEER INFO
Sociaal Huis
Scheldedreef 52
09 366 70 91
ibo.wetteren@wetteren.be
www.wetteren.be/ibo
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DESIGN & ILLUSTRATIE - MAGALY BAELE
@MAALIE.ILLUSTRATION

v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren

