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Je hebt de zevende editie van De Kidsgids van Waregem 
vast. Zoals je al weet, vind je in deze brochure het volledige 
vakantie-aanbod van het stadsbestuur, Waregem Sport.  
en CC De Schakel voor kleuters en kinderen van het 
basisonderwijs. Snuister dus in de kampen en dagactiviteiten 
en pik er de activiteiten uit die geknipt zijn voor jou! 
• Iedere week heeft een ander kleurtje. Zo  vind je snel 

wat je zoekt. 
• Per week staan de activiteiten gerangschikt volgens 

leeftijd.
• Iets leuks gevonden? Achteraan vind je hoe je moet 

inschrijven en vind je een kaartje met alle locaties terug. 
• Op de laatste pagina’s staan andere verenigingen of 

organisaties die een aanbod hebben in de herfst-en 
kerstvakantie in Waregem. 

• Bij alle activiteiten van het stadsbestuur, Waregem Sport.
en CC De Schakel kunnen punten gespaard worden op 
de UitPas. Nog geen UitPas? Dan kan je die voor 3 euro 
kopen in de stadswinkel. 

We wensen jou fantastische vakantieweken toe! 

Schepen Jo Neirynck, Chantal Coussement & 
Pietro Iacopucci

Vroegboeker?
Wil je nu al plannen voor de krokus-, paas- en 

zomervakantie? Ontdek op pagina 21 meer 
informatie over hoe je binnenkort 

al kan inschrijven!
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Voor 1 dag Acrobaat
Klimmen, klauteren, springen! 
Trampolines, evenwichtsbalken,
klimtouwen, slackline, stelten, …
WAAAAW zo veel attracties
allemaal om te experimenteren. 
Spektakel gegarandeerd.

Dwars door het sprookjesbos
Sporten, spelletjes en nog zoveel meer 
in het mysterieuze maar prachtige 
sprookjesland. 1 voormiddag wordt de 
sportzaal volledig omgetoverd tot een 
waar sprookjesbos.
 

2e tot 3e kleuterklas 

Guido Gezelleschool 
(inkom sporthal via Damweg)

9.00u. - 12.00u.

9 euro/voormiddag 
(je kan inschrijven per voormiddag)

Opvang:
van 8.00u. - 9.00u.

Organisatie: Waregem Sport.

 
1e tot 2e leerjaar
3e tot 4e leerjaar
5e tot 6e leerjaar

Sporthal De Treffer

9.00u. - 16.00u.

19 euro

Opvang: 
8.00u. - 9.00u. en van 16.00u. - 
17.00u. in sporthal De Treffer

Organisatie: Waregem Sport.

SCHAKELKAMPEN

In de zomervakantie samen creatief spelen, dat is waar de Schakelkampen voor 
staan. Een week lang gaan we in het cultuurcentrum aan de slag met 
theater, dans, film, muziek, beeldend werk, media of een mix van dit alles.
We werken in kleine groepjes op maat van elk kind. Je hoeft niets te kunnen, 
veel goesting is wat telt. Op het einde van de week zijn (groot)ouders, vrienden 
en familie welkom om mee te genieten van het resultaat tijdens het toonmoment.

sportkampen/sportdagen

Waregem Sport. stimuleert kinderen tot beweging en sport. Elke vakantie wordt een brede 
waaier sportkampen georganiseerd onder leiding van gekwalificeerde lesgevers. 
Ons enthousiast team staat klaar om je kind spelenderwijs, maar toch op een professionele 
manier, te laten kennis maken met gekende en minder gekende sporten. 
De combinatie van sport, spel, fun en plezier zorgen ongetwijfeld voor nieuwe vriendschappen.

GRABBELPAS

Grabbelen uit uitstappen, koken, sportieve, creatieve, … activiteiten.
Alle vakanties behalve de zomervakantie voor kinderen van het lager onderwijs.
Enthousiaste monitoren.
Maak zelf je vakantieplanning. Kies uit voor- en/of namiddag of kom hele dagen.  
Je kan je dagen vullen van 7.30u. tot 18.00u.

ONTDEK DE VERSCHILLENDE ORGANISATIES
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Muurklimmen - fietsen
Tik jij het hoogste punt of heb jij de 
beste techniek? Klimmen is niet enkel 
voor lefgozers, maar is vooral een heel 
technische sport die jullie aangeleerd 
zullen krijgen tijdens de voormiddag. In 
de namiddag maken we de wielerpiste 
onveilig met een initiatie.
Let op voor deze activiteit ben ik 
minimum 1m40 groot.
 

4e tot 6e leerjaar 

Sporthal De Treffer (busvervoer 
naar Blaarmeersen Gent)

8.30u. - 16.00u.

30 euro

Organisatie: Waregem Sport.

Halloweenkamp
Hoe griezelig ben jij? Kan jij ons laten 
schrikken? De hele voormiddag leggen 
we de focus op halloween spelletjes 
zodoende iedereen voorbereid de 
halloweennacht in kan.
 

2e tot 3e kleuterklas 

Guido Gezelleschool 
(inkom sporthal via Damweg)

9.00u. - 12.00u.

9 euro/voormiddag 
(je kan inschrijven per voormiddag)

Opvang:
van 8.00u. - 9.00u.

Organisatie: Waregem Sport.

SPORTFLIX
Verschillende locaties in Waregem vol 
met uitdagende attracties. Trampoline, 
katapult, lasertag, pannavoetbal, 
gekke fietsen, golf, rolschaatsen, 
avonturenparcours, circus, … .
Je kan bijna geen activiteit bedenken 
die je vandaag niet zal ontdekken. 
Probeer je maar eens niet te amuseren 
tijdens die dag!
 

1e tot 6e leerjaar

Sporthal De Treffer - 
Jeugdcentrum - Sporthal KTA 
- Sporthal College - Zwembad 
de Treffer

9.00u. - 16.00u.

15 euro

Opvang: 
8.00u. - 9.00u. en van 16.00u. - 
17.00u. in sporthal De Treffer

Organisatie: Waregem Sport.

Beestenboel
Aap, beer, luipaard, vogel, … . Allemaal 
maken ze niet enkel een ander geluid, 
maar bewegen ze op een andere 
manier. De hele voormiddag sluipen, 
vliegen, slingeren wij als dieren door 
de sporthal.
 

2e tot 3e kleuterklas 

Guido Gezelleschool 
(inkom sporthal via Damweg) 

9.00u. - 12.00u. 

9 euro/ voormiddag 
(je kan inschrijven per 
voormiddag)

Opvang: 
8.00u. tot 9.00u. 

Organisatie: Waregem Sport.

Muurklimmen - Circusatelier 
Samen op daguitstap. 
In de voormiddag geven we het beste 
van onszelf in de klimzaal, in de 
namiddag trekken we het circus in. We 
staan onvermijdelijk voor verschillende 
uitdagingen die samen moeten 
overwonnen worden. 
 

1e tot 3e leerjaar 

Sporthal De Treffer (busvervoer 
naar Blaarmeersen Gent)

8.30u. - 16.00u.

30 euro

Organisatie: Waregem Sport.

DINSDAG 31/10
dagactiviteiten 

Waregem Sport.

VRIJDAG 3/11
dagactiviteiten 

Waregem Sport.
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De professor
De professor is soms verstrooid. 
Gelukkig heeft hij zijn trouwe lampje 
Edison dat begint te branden als 
hij een idee heeft… of als hem een 
lichtje opgaat! De professor doet 
echte proeven en zoekt samen met 
de kinderen naar de verklaring. 
En hij demonstreert zijn laatste 
nieuwe uitvindingen die een tikkeltje 
magisch zijn. Is de professor een 
wetenschappelijke goochelaar? Of een 
goochelende wetenschapper? Wie zal 
het zeggen? 
Deze workshop is onder begeleiding 
van Mario Fernandez. 

3e tot 6e leerjaar

Stedelijke Jeugddienst

09.00u. - 12.00u.

4 euro

Opvang: 
07.30u. - 09.00u. (2 euro)
 en 12.00u. - 14.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas

echte schilderkunsten
Iedereen krijgt een eigen schilderdoek en daar maak je jouw eigen kunstwerk op.  
Peggy vertelt je hoe je een mooi dotpainting kunstwerkje kunt maken.  

1e tot 3e leerjaar 

Stedelijke Jeugddienst

09.00u. - 12.00u.

4 euro

Opvang: 
07.30u. - 09.00u. (2 euro) 
en 12.00u. - 14.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas

 

4e tot 6e leerjaar

Stedelijke Jeugddienst

14.00u. - 17.00u.

4 euro

Opvang: 
12.00u. - 14.00u. (2 euro) 
en 17.00u. - 18.00u. (2 euro) 
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas

dierenkoekjes maken
Breng alvast jouw kookschort mee, 
want deze namiddag gaan we bakken. 
De koekjes worden dieren, die je kunt 
versieren met de lekkerste snoepjes. 

1e tot 3e leerjaar 

Stedelijke Jeugddienst

14.00u. - 17.00u.

3 euro

keukenschort & koekjesdoos

Opvang: 
12.00u. - 14.00u. (2 euro) 
en 17.00u. - 18.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst 

Organisatie: Grabbelpas

 

3e tot 6e leerjaar

SO Gaverke

14.00u. - 16.00u.

2,5 euro

Trek sportieve kledij aan, geen 
rokje

Opvang: 
12.00u. - 14.00u. (2 euro) 
en 16.00u. - 18.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas

Fitness en gewichtheffen
Als je jouw spieren wilt trainen, dan ben 
je hier aan het juiste adres. Kom deze 
namiddag sporten met krachtpatser 
Michel en leer al jouw spieren 
gebruiken.



DINSDAG 31/10
dagactiviteiten 

VRIJDAG 03/11
dagactiviteiten 

regionale daguitstap naar bellewaerde
Heb je nergens schrik voor? Vier dan Halloween in het Bellewaerde park! Er staan 
fabelachtige en angstaanjagende decors op jou te wachten… en uitzonderlijke 
klank- en lichtspelen maken het avontuur compleet! Om te huiveren! En plots, 
op jou terugweg door het park, in het hart van de natuur, zal voor jouw ogen iets 
buitenaards en bovennatuurlijks opduiken…
Sidder en beef sterveling! 

1e tot 6e leerjaar

parking jeugdcentrum

09.20u. - 18.20u.

28 euro

picknick, drankjes, 
tussendoortjes, regenkledij. 
Het is niet nodig om een centje 
mee te brengen

 

3e tot 6e leerjaar

SO Gaverke

14.00u. - 16.00u.

2,5 euro

Trek sportieve kledij aan, geen 
rokje

Fitness en gewichtheffen
Als je jouw spieren wilt trainen, dan ben je hier aan het juiste adres. Kom deze 
namiddag sporten met krachtpatser Michel en leer al jouw spieren gebruiken.

Opvang: 
07.30u. - 09.20u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas

Opvang: 
Geen opvang mogelijk 

Organisatie: Grabbelpas

WOENSDAG 27/12
dagactiviteiten 

sokpoppen & wii games
Just dance, Mario party, Wii sports, Wii fit, we spelen ze allemaal! Als je leuke 
spelletjes hebt voor de WII, mag je ze altijd (genaamtekend) meebrengen. De 
spelletjes worden in groepjes gespeeld, de andere groepjes maken tussendoor de 
gekste sokpoppen.
 

1e tot 3e leerjaar 

Stedelijke Jeugddienst

09.00u. - 12.00u.

3 euro

oude sokken

Opvang: 
07.30u. - 09.00u. (2 euro) 
en 12.00u. - 14.00u. (2 euro) 
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas

 

4e tot 6e leerjaar 

Stedelijke Jeugddienst

14.00u. - 17.00u.

3 euro

oude sokken

Opvang: 
12.00u. - 14.00u. (2 euro) 
en 17.00u. - 18.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas

Puddingtocht
Jullie krijgen allerlei zotte opdrachten. 
Als je erin slaagt om deze opdrachten 
allemaal te vervullen, krijg je een 
ingrediënt dat je nodig hebt om de 
pudding te maken. Hopelijk kan je alle 
ingrediënten verzamelen. Daarna mag 
je samen met de moni’s smullen van de 
heerlijke pudding! 

1e tot 6e leerjaar 

Stedelijke Jeugddienst

09.00u. - 12.00u.

3 euro

warme en eventueel regenkledij

Opvang: 
07.30u. - 09.00u. (2 euro)
en 12.00u. - 14.00u. (2 euro)
 in de Stedelijke Jeugddienst 

Organisatie: Grabbelpas
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sportflix
Trek jouw sportkledij al maar aan, 
want dit wordt een dag om nooit 
meer te vergeten! We starten de dag 
met zwemmen. Daarna gaan we op 
4 verschillende locaties in Waregem 
om nog allerlei sporten te beoefenen 
zoals trampoline, katapult, arrowtag, 
pannavoetbal, gekke fietsen, golf, 
rolschaatsen, avonturenparcours, 
circus… 

1e tot 6e leerjaar

Stedelijke Jeugddienst

09.00u. - 17.00u.

15 euro

Zwemgerief, trek sportieve 
kledij aan, picknick, drankjes en 
tussendoortje

Opvang: 
07.30u. - 09.00u. (2 euro) 
en 17.00u. - 18.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas



WOENSDAG 27/12
dagactiviteiten 

omnikin
Trek alvast sportieve kledij aan, want 
deze namiddag gaan we sporten. Maak 
deze namiddag kennis met een nieuwe 
balsport. Omnikin is een fantastische 
sport gespeeld door drie teams op 
één speelveld en met een gigantische 
bal van slechts 1 kg. Probeer de bal te 
vangen voordat hij de grond raakt en 
speel hem door naar een ander team. 
Je mag jouw hele lichaam gebruiken 
om de bal van de vloer af te houden.

stuntracers
De beste racers ter wereld op een rij en jij daarbij. Pang! Het startschot klinkt door 
de lucht. Als een pijl uit een boog schieten de racewagens vooruit. Het stof waait op, 
de motoren brullen, de overwinning lonkt... Stunt Racers is een strijd met telegeleide 
wagens van zo'n 35 tot 45cm groot. In groepjes van telkens 6 racewagens wordt de 
strijd der titanen uitgevochten. Dat gebeurt op een eigenhandig gemaakt circuit vol 
bochten, obstakels, springschansen en andere spanningselementen.

 

1e tot 3e leerjaar 

Stedelijke Jeugddienst

14.00u. - 17.00u.

3 euro

Opvang: 
12.00u. - 14.00u. (2 euro) 
en 17.00u. - 18.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas

 

4e tot 6e leerjaar 

Stedelijke Jeugddienst

14.00u. - 17.00u.

5 euro

Opvang: 
12.00u. - 14.00u. (2 euro) 
en 17.00u. - 18.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas

 

4e tot 6e leerjaar 

Stedelijke Jeugddienst

09.00u. - 12.00u.

5 euro

Opvang: 
07.30u. - 09.00u. (2 euro) 
en 12.00u. - 14.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst 

Organisatie: Grabbelpas
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DONDERDAG 28/12
dagactiviteiten 

schaatsen
We gaan met z’n allen de schaatspiste 
op de Markt van Waregem “onveilig” 
maken. Trek zeker een warme jas en 
dikke kousen aan, want het kan koud 
worden! Handschoenen zijn verplicht!
Voor het schaatsen spelen we nog 
wat gezellige spelletjes en na het 
schaatsen drinken we een heerlijke kop 
warme chocolademelk.
 

4e tot 6e leerjaar 

Stedelijke Jeugddienst

09.00u. - 12.00u.

3 euro

Handschoenen verplicht & verse 
kousen

Opvang: 
07.30u. - 09.00u. (2 euro) 
en 12.00u. - 14.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas

xl kalender 2018 maken
De mooiste kalender is nog steeds één die je zelf maakt. Niet alles hoeft digitaal 
te zijn, maar met pen en papier en de mooiste versiering maak je jouw eigen XL 
kalender. Deze activiteit wordt gegeven door Peggy.
 

1e tot 3e leerjaar 

Stedelijke Jeugddienst

09.00u. - 12.00u.

3 euro

Opvang: 
07.30u. - 09.00u. (2 euro) 
en 12.00u. - 14.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas

 

4e tot 6e leerjaar 

Stedelijke Jeugddienst

14.00u. - 17.00u.

3 euro

Opvang: 
12.00u. - 14.00u. (2 euro) 
en 17.00u. - 18.00u. (2 euro) 
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas
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DONDERDAG 28/12
dagactiviteiten 

theater het nachtduiveltje
We vertrekken om 12.30u. stipt met de bus richting Ooigem voor Het Nachtduiveltje. 
’s Nachts, als iedereen slaapt, blijft Loki wakker. Om alles in de gaten te houden. Hij 
vangt de dromen van de mensen in zijn dromenvanger en dan verandert hij die een 
beetje. Loki kan dingen laten verdwijnen en dingen laten verschijnen: Sardinella de 
heks, Leon de walvis en de Krokokakwa, een vliegende krokokil! Allemaal krijgen ze 
te maken met Loki,  het nachtduiveltje. 
Als we terug zijn in Waregem spelen we allerlei leuke spelletjes in het Jeugdcentrum.
 

1e tot 3e leerjaar 

Parking Jeugdcentrum

12.30u. - 17.00u.

8 euro

tussendoortje & drankje

Fitness en gewichtheffen
Als je jouw spieren wilt trainen, dan ben 
je hier aan het juiste adres. Kom deze 
namiddag sporten met krachtpatser 
Michel en leer al jouw spieren 
gebruiken.
 

3e tot 6e leerjaar

SO Gaverke

14.00u. - 16.00u.

2,5 euro

Trek sportieve kledij aan, geen 
rokje

Opvang: 
12.00u. - 14.00u. (2 euro)
en 16.00u. - 18.00u. (2 euro) 
in de Stedelijke Jeugddienst 

Organisatie: Grabbelpas

Opvang: 
12.00u. - 12.30u. (2 euro) 
en 17.00u. - 18.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas

VRIJDAG 29/12
dagactiviteiten 

schaatsen
We gaan met z’n allen de schaatspiste 
op de Markt van Waregem “onveilig” 
maken. Trek zeker een warme jas en 
dikke kousen aan, want het kan koud 
worden! Handschoenen zijn verplicht!
Voor het schaatsen spelen we nog wat 
gezellige spelletjes en na het schaatsen 
drinken we een heerlijke kop warme 
chocolademelk. 

1e tot 3e leerjaar 

Stedelijke Jeugddienst

09.00u. - 12.00u.

3 euro

Handschoenen verplicht & verse 
kousen

Opvang: 
07.30u. - 09.00u. (2 euro) 
en 12.00u. - 14.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas

soep met balletjes en hippe 
nieuwjaarskaartjes
Groenten snijden, balletjes rollen en 
alles op het vuur. Terwijl de soep 
staat te pruttelen, maken we hippe 
nieuwjaarskaartjes om vrienden en 
familie te verrassen.
 

4e tot 6e leerjaar 

Stedelijke Jeugddienst

09.00u. - 12.00u.

3 euro

keukenschort

Opvang: 
07.30u. - 09.00u. (2 euro) 
en 12.00u. - 14.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst 

Organisatie: Grabbelpas

Grabbel beauty salon
We toveren het Grabbelpaslokaal 
om tot een echt beauty salon. In dit 
schoonheidssalon kan iedereen zich 
mooi maken. Alles komt aan de beurt: 
haar, nagels, gezicht,…
 

1e tot 6e leerjaar 

Stedelijke Jeugddienst

14.00u. - 17.00u.

3 euro

Opvang: 
12.00u. - 14.00u. (2 euro) 
en 17.00u. - 18.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst 

Organisatie: Grabbelpas
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VRIJDAG 29/12
dagactiviteiten 

actieve games
Trek jouw sportkledij alvast aan, want 
deze namiddag gaan we sporten, 
want sporten is gezond! We spelen 
een heleboel actieve spelletjes in de 
sportzaal van de Treffer.
 

1e tot 6e leerjaar 

Stedelijke Jeugddienst

14.00u. - 17.00u.

2 euro

Opvang: 
12.00u. - 14.00u. (2 euro) 
en 17.00u. - 18.00u. (2 euro) 
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas

Fitness en gewichtheffen
Als je jouw spieren wilt trainen, dan 
ben je hier aan het juiste adres. 
Kom deze namiddag sporten met 
krachtpatser Michel en leer al jouw 
spieren gebruiken.
 

3e tot 6e leerjaar

SO Gaverke

14.00u. - 16.00u.

2,5 euro

Trek sportieve kledij aan, geen 
rokje

Opvang: 
12.00u. - 14.00u. (2 euro) 
en 16.00u. - 18.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas

WOENSDAG 03/01
dagactiviteiten 

mini nieuwjaarsfeestje  
met maxi pret
Deze voormiddag kan je heel 
wat beleven! We houden een 
Nieuwjaarsquiz, maken de lekkerste 
Nieuwjaarshapjes, versieren de zaal in 
een echte Nieuwjaarssfeer en eindigen 
met een mini Nieuwjaarsfeestje. 

1e tot 6e leerjaar 

Stedelijke Jeugddienst

09.00u. - 12.00u.

5 euro

Opvang: 
07.30u. - 09.00u. (2 euro) 
en 12.00u. - 14.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas

 

1e tot 6e leerjaar 

Stedelijke Jeugddienst

14.00u. - 17.00u.

3 euro

zwemgerief

zwemmen in de treffer
Sporten is gezond en daarom gaan we met z'n allen zwemmen. Vergeet jouw 
zwembroek of badpak niet en jump mee in het water. We gaan plonsen, pootje 
baden, glijden, springen,... Wie mee gaat, moet goed kunnen zwemmen. 
LET OP! Afspraak aan de Stedelijke Jeugddienst.

Opvang: 
12.00u. - 14.00u. (2 euro) en 
17.00u. - 18.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas



DONDERDAG 04/01
dagactiviteiten 
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grabbeltonspelletjes
Er zitten een hele boel spelletjes in een 
ton. We grabbelen er een spelletje uit 
en spelen het.
 

1e tot 6e leerjaar 

Stedelijke Jeugddienst

14.00u. - 17.00u.

2 euro

Opvang: 
12.00u. - 14.00u. (2 euro) en 
17.00u. - 18.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas

Fitness en gewichtheffen
Als je jouw spieren wilt trainen, dan ben je hier aan het juiste adres. Kom deze 
namiddag sporten met krachtpatser Michel en leer al jouw spieren gebruiken.
 

3e tot 6e leerjaar

SO Gaverke

14.00u. - 16.00u.

2,5 euro

Trek sportieve kledij aan, geen 
rokje

ontbijtfilm Sing
Buster Moon, eigenaar van een slecht draaiend theater, organiseert een 
zangwedstrijd om zijn schulden af te lossen. Met moeite weet hij een prijzengeld van 
1000 dollar bijeen te schrapen. Per ongeluk worden er flyers gedrukt met daarop 
een te winnen bedrag van 100.000 dollar. Wanneer de flyers door een ventilator 
uit het raam naar buiten worden geblazen, komen ze op straat terecht. In korte tijd 
weet iedereen van de zangwedstrijd. Een muis, een olifant, een varken, een gorilla 
en een stekelvarken die graag mee willen doen aan de talentenjacht hebben allen 
zo hun eigen bestemming voor het prijzengeld. Tussen de film door krijgt iedereen 
een ontbijt en na de film gaan we strijkparel figuren maken. 
 

1e tot 6e leerjaar 

Stedelijke Jeugddienst

09.00u. - 12.00u.

3 euro

kussen of dekentje om op te 
zitten, strijkparelvormpje

Opvang: 
07.30u. - 09.00u. (2 euro) en
12.00u. - 14.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas

DONDERDAG 04/01
dagactiviteiten 

Opvang: 
12.00u. - 14.00u. (2 euro) 
en 16.00u. - 18.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas

ingredienten quiz
Deze namiddag spelen we een 
quiz! Bij ieder goed antwoord krijg 
je een ingrediënt. Op het einde van 
de namiddag maak je met al die 
ingrediënten te lekkerste versierde 
beschuiten.
 

1e tot 3e leerjaar 

Stedelijke Jeugddienst

14.00u. - 17.00u.

3 euro

Opvang: 
12.00u. - 14.00u. (2 euro) en 
17.00u. - 18.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas



BEN JIJ EEN VROEGBOEKER?

SCHAKELKAMPEN

In de vakantie samen creatief spelen, dat is waar de 
SCHAKELKAMPEN voor staan. Een week lang gaan we in het 
cultuurcentrum aan de slag met theater, dans, film, muziek, beeldend 
werk, media of een mix van dit alles. We werken in kleine groepjes op 
maat van elk kind. Je hoeft niets te kunnen, veel goesting is wat telt. Op 
het einde van de week zijn (groot)ouders, vrienden en familie welkom om 
mee te genieten van het resultaat tijdens het toonmoment.
Inschrijven voor de zomer 2018 kan al vanaf 13 november via 
www.ccdeschakel.be

Waregem Sport.

Waregem Sport. stimuleert kinderen tot beweging, activiteit en sport. 
Vind alle activiteiten via www.waregem.be/sport

GRABBELPAS

Grabbelen uit uitstappen, sportieve, creatieve, en andere 
activiteiten. Al onze activiteiten voor de krokus-en paasvakantie 
vind je via jeugddienst.waregem.be. Tijdens de zomervakantie 
zijn er geen grabbelpasactiviteiten, maar ondersteunen we de 
verschillende speelpleinwerkingen in Waregem.

Opgepast!
Er kunnen nog 

wijzigingen en 

aanvullingen gebeuren! 

Nu al plannen voor krokus, paas & zomervakantie? Bekijk dan vanaf 13 november 
om 18.00u. het programma op de website en schrijf dan in. 

VRIJDAG 05/01
dagactiviteiten 

20 21

daguitstap: onze kleine ster en de toverplaneet 
Ontdek samen met ons de geheimen van het heelal en de planeten in Cozmix te 
Brugge. In het planetarium leren we alles over de sterren en mogen we eens piepen 
door een echte telescoop, misschien zijn er zelfs zonnevlekken of uitbarstingen te 
zien! Jullie zijn net echte ruimtereizigers.
.’s Middags gaan we picknicken & krijgt iedereen een drankje. In de namiddag 
vliegen we met onze raket naar binnenspeeltuin ‘De toverplaneet’ in Loppem waar 
we ons kunnen uitleven als echte astronauten.
 

1e tot 6e leerjaar

parking Jeugdcentrum

08.30u. - 17.05u.

25 euro

picknick, voldoende drankjes 
en tussendoortjes 

Fitness en gewichtheffen
Als je jouw spieren wilt trainen, dan ben 
je hier aan het juiste adres. Kom deze 
namiddag sporten met krachtpatser 
Michel en leer al jouw spieren 
gebruiken.
 

3e tot 6e leerjaar

SO Gaverke

14.00u. - 16.00u.

2,5 euro

Trek sportieve kledij aan, 
geen rokje

Geen opvang mogelijk

Organisatie: Grabbelpas

Opvang: 
07.30u. - 08.30u. (2 euro) 
en 17.05u. - 18.00u. (2 euro)
in de Stedelijke Jeugddienst

Organisatie: Grabbelpas
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Inschrijven doe je zo...

ik heb al deelgenomen aan 
Grabbelpas

Grabbelpas is 
nieuw voor mij

JA,

nee,

Onderaan de 
activiteit staat 

"GRABBELPAS"

JA

nee

Onderaan de 
activiteit staat 
"WAREGEM 

SPORT."

ik heb al deelgenomen aan 
een sporkamp

sportkampen zijn 
nieuw voor mij

verdere vragen: 
Waregem Sport.

056 60 07 44

simon@waregemsport.be

verdere vragen: 
Jeugddienst
056 62 13 85

grabbelpas@waregem.be

Schrijf je in vanaf zaterdag 
9 september om 10.00u. via 
waregem.be/sportkampen

registreer je op www.waregem.be/sportkampen 
 kies gebruikersnaam en wachtwoord
 schrijf je in vanaf zaterdag 9 september 
om 10.00u. via waregem.be/sportkampen  

registreer je op jeugddienst.waregem.be 
 kies gebruikersnaam en wachtwoord
 schrijf je in vanaf zaterdag 9 september 
om 10.00u. via jeugddienst.waregem.be. Zowel 
voor de activiteiten als voor de opvangmomenten 
moet er ingeschreven worden.  

Schrijf je in vanaf zaterdag 
9 september om 10.00u. via 
jeugddienst.waregem.be.

Toch hulp nodig? 
Op waregem.be/grabbelpas vind je een 
stappenplan om te registreren en in te schrijven.

Ja

nee

Heb je al een 
UIT-PAS?

Spaar op alle activiteiten van de 
sportdienst, de stad en CC De 
Schakel en ruil ze om voor toffe 
voordelen.

Ga naar de stadswinkel en voor slechts 3 euro 
krijg je een UIT-pas waarmee je punten kan 
sparen.
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Op deze plekken zijn er verschillende activiteiten

op de kaart:

Sporthal De Treffer, Meersstraat 5, 8790 Waregem

Guido Gezelleschool, ingang sporthal via de parking op de Damweg, 8790 Waregem

Stedelijke Jeugddienst, Gemeenteplein 6, 8790 Waregem

Jeugdcentrum, Zuidlaan 46, 8760 Waregem

SO Gaverke, Zeswegenstraat 120, 8790 Waregem
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uitpas?
Heb je nog geen UitPas? 
Koop hem dan snel voor 3 euro in de 
stadswinkel. Denk je in aanmerking 
te komen voor het kansentarief, ga 
dan langs bij het OCMW en betaal 
voortaan maar 20% meer van alle 
vrijetijdsactiviteiten van de stad 
Waregem, de sportdienst of CC De 
Schakel. 

Meer info ontdek je via: 
www.uitinzuidwest.be

wat?
aantal 
punten 

bij wie?

Gratis kaart Gaverbeek fietsroute  2 Stadswinkel Waregem

Gratis kaart Oude Leie wandelroute 2 Stadswinkel Waregem

Gratis fietsnetwerkkaart Leiestreek     10 Stadswinkel Waregem

Gratis koffie bij dienstencentrum 't Gaverke   5 Dienstencentrum t Gaverke

Gratis zwembeurt     10  Zwembad De Treffer

Gratis spelletje   5  Spelotheek Vakje Vooruit

Gratis kinderticket (-12j)                                                                          10  CC De Schakel

Gratis filmvoorstelling                                                        10  CC De Schakel

Rondleiding achter de schermen                                                 30  CC De Schakel

Balpen CC De Schakel                                                              2  CC De Schakel

Gesigneerde poster                                                                  2 CC De Schakel

Korting van 2 euro op activiteit LDC 't Gaverke                  5 Dienstencentrum t Gaverke
Gratis deelname aan infomoment LDC ’t 

Gaverke                                      5 Dienstencentrum t Gaverke

Speelkaarten                                                                            5 Stadswinkel Waregem

Gratis badhanddoek                                                                 10 Stadswinkel Waregem

Drankbidon                                                                             5 Stadswinkel Waregem

Gratis zwembril                                                                                        5  Zwembad De Treffer
Gratis toegang tot de activiteiten van de 

zwembaddagen 10 Sportdienst Waregem

Korting van 2 euro bij de uitleendienst van de 
sportdienst        5 Sportdienst Waregem

Bij alle voorgaande activiteiten kan je punten sparen op je UitPas. 
Gespaarde punten kan je omruilen voor extra voordelen. 

Daarenboven krijg je als welkomstgeschenk: een gratis zwembeurt, een gratis 
muzeumbezoek, 2,5 euro korting bij een cultuurcentrum en drie punten op je uitpas. 

Bij ons niet gevonden wat je zocht… 

deze verenigingen en organisaties organiseren ook kampen in Waregem

Actief in een organisatie of vereniging die in de komende vakanties kampen organiseert? 
Mail naar jeugd@waregem.be om in de volgende editie te komen. 

 BROEBEL VZW 
   www.broebel.com

 LITTLE BALL VILLAGE 
   www.littleballvillage.be

IDEEKIDS
   www.ideekids.be 

 boetiek
artistiek 

www.facebook.com/boetiekartistiek

waregem sport center
www.waregemsportcenter.be

Sport.Vlaanderen 
www.sport.vlaanderen/sportkampen

 Kindercentrum 
www.kindercentrum.be

 speelschool 
www.despeelschool.be 

 kriebelkampen 
www.kriebelkampen.com  

Puur Sport vzw 
www.puursport.be




