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VOORWOORD

Beste ouder

Wil(len) jouw kindje(s) een fantastische paas- en zomervakantie 
beleven? Dan ben je in Oudenburg aan het juiste adres!

Voor het eerst hebben we alle jeugdactiviteiten voor de paas-  
en zomervakantie gebundeld in één folder. Zo kan je nu al alle  
activiteiten inplannen.

Voor de buitenschoolse opvang kan je tijdens de paasvakantie  
terecht op 2 locaties, namelijk De Grote Wolf en De Flamingo.  
Tijdens de zomervakantie is De Grote Wolf de hele vakantie open 
en is er een rotatie voor de andere locaties. Het BKO-team zorgt 
alvast voor een waaier aan activiteiten.

De Speelpleinwerking De Tunne opent in de paas- en  
zomervakantie zijn deuren voor ieder kind vanaf 4 jaar.  
Voor tieners van 10 tot en met 15 jaar is er iedere vakantie een leuke 
SWAP-activiteit op donderdag.

Wie meer van sport houdt, kan zowel in de paas- als in de 
zomervakantie terecht voor tal van sportkampen voor kinderen 
vanaf het 1e kleuter tot en met het 1e middelbaar.

Alle info vinden jullie alvast in deze brochure. 

WE WENSEN ALLE OUDENBURGSE KINDEREN EEN  
PRACHTIGE PAAS- EN ZOMERVAKANTIE TOE!

Romina Vanhooren 
Schepen van Jeugd en Gezin

Tahira Malik 
Schepen van Sport
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ZOO BKO - PAASVAKANTIE 2023

Wat

We mogen dan wel werken zonder vast thema in de vakanties,  
het blijft wel de PAASvakantie.

Het zou dus wel eens kunnen dat er hier en daar wat activiteiten  
opduiken met een “eitje” in of wie weet komen de paasklokken ook bij 
ons langs en mogen we zelfs op zoek naar chocolade-eieren!?

Team BKO is alleszins al volop bezig met het voorbereiden van een 
vakantie vol leuke activiteiten! De kinderen krijgen tijdens de vakantie 
terug alle keuzevrijheid.

Het team kijkt er naar uit om er samen met hen een TOPvakantie  
van te maken!

Wanneer

Tijdens de paasvakantie zijn wij elke 
werkdag open van maandag 3 april tot 
en met vrijdag 14 april 2023.

Dit telkens van 6.30 tot 19 uur. 

!!Op paasmaandag  
10 april 2023  

zijn wij gesloten!!

De inschrijvingen voor de paasvakantie starten  
op vrijdag 3 maart 2023 om 16 uur. 

Organisatie 

Voor de paasvakantie zal Zoo BKO terug op 2 locaties werken:

Locatie De Grote Wolf (Aernoudstraat) 
Locatie De Flamingo (VBS De Tandem)

Je kan net zoals de vorige vakanties terug zelf kiezen  
op welke locatie je je kind inschrijft.
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ZOO BKO - ZOMERVAKANTIE 2023

Ook de zomer komt stilaan dichterbij!

Na de paasvakantie kan het aftellen naar de leuke zomermaanden opnieuw 
beginnen. Ook voor deze vakantie vliegt het team van Zoo BKO er binnen-
kort volop in om een waaier aan activiteiten voor te bereiden met daarin 
hopelijk veel zon, water en plezier verwerkt!

Verdeling van de locaties.

Zoo BKO zal komende zomer elke werkdag geopend zijn van 6.30 tot 19 uur. 

De “speelweken” worden vanaf nu vervangen door de normale  
zomerwerking die gewoon zal verderlopen. Zo kunnen we ook tijdens  
deze weken blijven voorzien in de voor- en na-opvang voor sportkampen  
en speelpleinwerking De Tunne.

Zoo BKO zal dus in de zomer enkel gesloten zijn op volgende (feest)dagen: 
vrijdag 21 juli 2023, maandag 14 en dinsdag 15 augustus 2023.

We zorgen ook terug voor een roulement tussen 
de locaties waarbij De Grote Wolf (Aernoudstraat) 
wel altijd open zal zijn.

De verdeling deze zomer zal er  
als volgt uit zien:
Van 3 tot en met 14 juli 2023 
De Grote Wolf (Aernoudstraat) en  
De Panda (GO! BS Arnoldus)

Van 17 juli tot en met 4 augustus 2023 
De Grote Wolf (Aernoudstraat)

Van 7 tot en met 11 augustus 2023 
De Grote Wolf (Aernoudstraat) en  
De Panda (GO! BS Arnoldus)

Van 16 tot en met 31 augustus 2023 
De Grote Wolf (Aernoudstraat) en  
De Flamingo (VBS De Tandem)

De inschrijvingen voor de zomervakantie 
starten op vrijdag 2 juni om 16 uur.
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Informatie

Zoo BKO
Aernoutstraat 15
8460 Oudenburg
T 059-56 84 44
E ibo@oudenburg.be

ZOO BKO - PRAKTISCH

Alle inschrijvingen gebeuren via i-Active. Je kan inschrijven en kosteloos 
annuleren tot 14 uur de werkdag ervoor. De dag zelf kan je enkel kosteloos 
annuleren mits het voorleggen van een geldig bewijs. 

Je kan ook inschrijven voor de voor- en naopvang aansluitend op activiteiten 
van de andere stadsdiensten, zoals de sportkampen en De Tunne.

Alle ouders waarvan hun kinderen al gekend zijn in i-Active zullen hierover  
nog een mail ontvangen.

Heb je nog geen dossier voor jouw kinderen in i-Active en wil je toch  
gebruik maken van Zoo BKO? Neem dan gerust contact op met de  
verantwoordelijke op het nummer 059-56 84 44 of via mail naar  
ibo@oudenburg.be. 

Ook voor alle andere vragen kan je terecht bij de verantwoordelijke. 

Voor- en na-opvang voor sportkampen en  
speelpleinwerking De Tunne.
Ook voor deze opvang kan je bij ons terecht. 
Let op! Dit kan enkel op de locatie De Grote Wolf!

Wij zorgen er dan voor dat de kinderen veilig van en naar de  
sportkampen raken.De kinderen die naar De Tunne moeten  
worden door de monitoren van het speelplein zelf hier  
afgehaald en terug gebracht.

Hiervoor dien je ook in te schrijven via i-Active.
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SPORT - PAASVAKANTIE 2023

Specialisatiekampen 

Basketbal – Voetbal – Turnen – Volleybal – Rope Skipping

WANNEER  
Van maandag 3 april tot en met vrijdag 7 april 2023,  
telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. 

PRIJS  
71,25 euro per deelnemer

VOORMIDDAG 

VOETBAL in samenwerking met K. White Star Oudenburg  
Alle kinderen van de 3e kleuterklas tot en met het 6e leerjaar  
(geboortejaar 2017 tot en met 2011), zowel aangesloten als niet  
aangesloten bij een voetbalclub. 

BASKETBAL in samenwerking met basketbalclub 
Groep Linden Oudenburg  
Alle kinderen van het 1e tot en met het 6e 
leerjaar (geboortejaar 2016 tot en met 2011), 
zowel aangesloten als niet aangesloten bij 
een basketbalclub.
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NAMIDDAG 

In de namiddag komen er andere sporten aan bod waaronder  
muurklimmen, zelfverdediging, baseball, bounceball, badminton,  
airtrack, acrogym, dans, reuzengezelschapspelen, minitennis, ... 

ROPESKIPPING in samenwerking 
met Skip Oudenburg  
Alle kinderen van het 3e tot en 
met het 6e leerjaar (geboorte-
jaar 2014 tot en met 2011), zowel 
aangesloten, ervaren als niet 
ervaren.

TURNEN 
Alle kinderen van de 3e 
kleuterklas tot en met het 
6e leerjaar (geboortejaar 
2017 tot en met 2011). 

VOLLEYBAL in samenwerking met 
Volleybalclub Gistel - Oudenburg  
Alle kinderen van het 4e tot en  
met het 6e leerjaar (geboortejaar 
2013 tot en met 2011), zowel  
aangesloten als niet aangesloten 
bij de volleybalclub. 
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Kleutersportkamp Beweegkriebels

WAT?  
Vier dagen lang leven de kleuters zich uit door te rollen, klimmen,  
glijden, lopen, springen, vangen, … Een week vol actie, want bewegen  
is leuk! De sportactiviteiten worden afgewisseld met knutselactiviteiten 
en spel.

VOOR WIE? 
Alle meisjes en jongens van het 1e tot en met 3e kleuter  
(geboortejaar 2019 tot en met 2017). Ingedeeld volgens leeftijd. 

WANNEER  
Dinsdag 11 tot en met  
vrijdag 14 april 2022 van 9 tot 16 uur.

PRIJS  
57 euro per deelnemer

DE INSCHRIJVINGEN VOOR DE PAASVAKANTIE STARTEN  
OP WOENSDAG 8 MAART 2023 OM 16 UUR.

Informatie

SPORTDIENST
Bekestraat 16
8460 Oudenburg
T 059-56 84 47
E sportdienst@oudenburg.be
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SPORT - ZOMERVAKANTIE 2023

Kleuterkamp ‘Alles met kleuren”

WAT? 
Een kamp lang leren we over de wereld van de kleuren en de geuren. We 
toveren met kleuren en rennen ons rot. Een week vol creatieve  
knutselactiviteiten en actieve spelletjes rond kleuren afgewisseld met sport.

VOOR WIE? 
1e kleuter tot en met 3e kleuter  
(geboortejaar 2019 tot en met 2017) 

WANNEER? 
Maandag 3 tot en met  
donderdag 6 juli 2023, van 9 tot 16 uur

PRIJS? 
57,00 euro per deelnemer

Omnisportkamp ‘Extreme sporten’

WAT? 
Voor de sportieve jongens en meisjes organiseren we voor de zesde keer een  
sportkamp met extreme sporten zoals klimmen, hoogteparcours, zwemmen,  
strandspelletjes, spikeball, watersporten, highlandgames, ... 

Op donderdag gaan we naar de Sportkriebels in Brugge (meer info is te vin-
den bij het luikje jeugd, want ook de Swappers zijn van de partij). Op donder-
dagavond staat er survival op het programma en kamperen we een nacht op 
een geheime locatie. Ben je niet bang van uitdagingen? Schrijf je dan snel in!

VOOR WIE? 
4e leerjaar tot en met het 1e middelbaar (geboortejaar 2013 tot en met 2010)

WANNEER? 
Maandag 3 tot en met vrijdag 7 juli 2023, telkens van 9 tot 16 uur.  
(Op donderdag overnachten we op locatie en voorzien we avondeten,  
ontbijt en lunch op vrijdag. 

PRIJS? 
85,50 euro per deelnemer
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‘Alles op wieltjes’

WAT? 
Dit kamp rolt snel voorbij. Een week lang 
krijgen de kinderen initiaties fietsbehendig-
heden, skeeleren, skateboarden en steppen. 
Breng indien mogelijk je eigen fiets, skeelers,  
skateboard en step mee. 

VOOR WIE? 
2e kleuter tot en met 3e leerjaar  
(geboortejaar 2018 tot en met 2014)

WANNEER? 
Maandag 31 juli tot en met  
vrijdag 4 augustus 2023,  
telkens van 9 tot 16 uur

PRIJS? 
71,25 euro per deelnemer

Kleuterkamp ‘Disney’

WAT? 
Tijdens dit kamp ontdekken we de wondere wereld van Disney. Dansen, 
verhalen en fantasie. We zijn prinsen en prinsessen, sprekende dieren en to-
venaars. Iedere dag staat een ander Disneyfilm centraal. Een kamp vol spel, 
sport, knutselen en avonturen met de favoriete Disneyhelden. 

VOOR WIE? 
1e kleuter tot en met 3e kleuter (geboortejaar 2019 tot en met 2017)

WANNEER? 
10, 12, 13 en 14 juli 2023,  
van 9 tot 16 uur

PRIJS? 
57,00 euro per deelnemer
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Omnisportkamp met initiaties van de Oudenburgse sportclubs

WAT? 
Net zoals in de paasvakantie voorzien we een omnisportkamp in  
samenwerking met de Oudenburgse sportclubs.

Op het programma staat er basketbal, kadgamala karate,  
ropeskipping, dans en volleybal in combinatie met omnisport. Iedere 
dag komt er een andere sportclub langs om initiaties te geven. 

VOOR WIE? 
3e kleuter tot en met het 6e leerjaar  
(geboortejaar 2017 tot en met 2011)

WANNEER?  
Maandag 7 tot en met  
vrijdag 11 augustus 2023,  
telkens van 9 tot 16 uur

PRIJS?  
71,25 euro per deelnemer
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Omnisportkamp ‘Ren je rot’

WAT? 
Een kamp waar iedere dag een andere atletiekdiscipline aan bod komt.  
We gaan hard en lang lopen, we gooien onze kogel zo ver mogelijk en  
springen zo ver als we kunnen. De atletiekproeven worden afgewisseld  
met omnisport, een stadszoektocht en spel.

VOOR WIE? 
3e kleuter tot en met het 6e leerjaar  
(geboortejaar 2017 tot en met 2011)

WANNEER?  
14, 16, 17 en 18 augustus 2023,  
telkens van 9 tot 16 uur

PRIJS? 
57 euro per deelnemer

DE INSCHRIJVINGEN VOOR DE ZOMERVAKANTIE STARTEN  
OP WOENSDAG 26 APRIL 2023 OM 16 UUR.

Informatie

SPORTDIENST
Bekestraat 16
8460 Oudenburg
T 059-56 84 47
E sportdienst@oudenburg.be
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Extra info

DEELNAMEPRIJS 
De deelnameprijs omvat het gebruik van de sporthal, materiaal,  
begeleiding door gediplomeerde en ervaren monitoren of lesgevers en  
een verzekering tegen lichamelijke ongevallen.

PRIJSAANPASSING 
Vanaf een derde deelnemer uit hetzelfde gezin voor dezelfde activiteit 
geldt een vermindering van 10%. Voor deelnemers die niet in Oudenburg 
wonen, verblijven of naar school gaan, wordt een verhoging van 10% 
gevraagd. 

VOOR- EN NAOPVANG  
Er is opvang voorzien in de sporthal, telkens een halfuur voor aanvang 
van het sportkamp en een kwartier na afloop ervan. Daarnaast wordt 
met Zoo BKO samengewerkt voor de verplaatsingen tussen De Grote 
Wolf en de sporthal. 

Let op! Elk kind dient vooraf ingeschreven te zijn  
in de buitenschoolse opvang. 

PAUZES 
Er is een middagpauze voorzien van 12 tot 13 uur. Kinderen die over de 
middag wensen te blijven, dienen hun lunchpakket mee te brengen. 

HOE INSCHRIJVEN? 
Inschrijven is mogelijk via het inschrijvingsplatform van I-Active:  
www.I-Active.be/login. 

Bij de kalender kan je doorklikken naar de startdatum van de  
desbetreffende sportkampen en activiteit de knop ‘inschrijvingen’  
aanklikken. Hierna krijg je een halfuur de tijd om te betalen via het  
winkelmandje (rechtsboven de desbetreffende pagina) om zo de in-
schrijving te finaliseren. 

Éen week vóór aanvang van het kamp krijgt iedere deelnemer  
alle praktische informatie. 

Vooraleer je kan inschrijven voor een activiteit moet je als  
ouder/deelnemer vooraf geregistreerd zijn.  
De handleiding om je te registreren en in te  
schrijven vind je terug op www.oudenburg.be/I-Active. 
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TIP!
Een overzicht van de sportkampen vind je 
ook op www.oudenburg.be/sportkampen

Informatie

SPORTDIENST
Bekestraat 16
8460 Oudenburg
T 059-56 84 47
E sportdienst@oudenburg.be

Openingsuren

Ma t/m vr: 8.30 - 12.00 uur
 13.30 - 17.15 uur

DE INSCHRIJVINGEN STARTEN OP 
WOENSDAG 4 OKTOBER 2023 OM 16 UUR. 

In de agenda

HERFSTPORTDAG 
3 november 2023 van 9 tot 16 uur:  
1e tot en met 6e leerjaar 



2023

zaterdag 15 april 
zondag 16 april

OUDENBURG
 Sporthal Ter Beke

Bekestraat 16, 8460 Oudenburg



ruime cafetaria met drinks en snacks!

een zaal vol attracties
en springkastelen!

za 15-04-2023
zo 16-04-2023

van 10 tot 19 u
van 10 tot 18 u

alle info & tickets
www.junglejumpdays.be

INKOM (2-12 jaar / vanaf 13 jaar: gratis)

vvk (dagticket): € 8
kassa (dagticket): € 10

in samenwerking met de stad Oudenburg
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HUIS VAN HET KIND - OUDER-BRUG

Ouder-Brug voor jonge ouders:

In  ‘De Ouder-Brug’ bieden wij per jaar 4 babbel-, ontmoetings- en  
verbindingsmomenten aan met mooie en waardevolle thema’s. 

Hieronder lees je alvast enkele korte feedback zinnen over het eerste  
Ouder-Brug moment met als thema:  
‘Spelen is het werk van mijn kind, maar hoe dan (focus baby/ focus peuter) wat 
is passend speelgoed, hoe creëer ik een plek waar mijn kind zelf kan spelen’.

“Ik vond het een hele gezellige maar vooral 
leerrijke avond. Er waren zeer goede tips 
i.v.m. gepast speelgoed voor mijn baby. Ik 
neem deze zeker mee in de toekomst!” 
Inke, mama van Lio 3,5 maand. 

“Ik vond het leerrijk vooral het stukje  
dat spelen zo belangrijk is voor de  
ontwikkeling van je kind, spelen is  
wiskunde. Zo had ik het nooit bekeken.”  
Mama van Emma 15 maanden. 

“Als ouder werden we meegenomen in de gedachtegang van spelende  
baby’s/peuters. Bij veel dingen sta je niet stil en is het een gewoonte. Ze hebben ons 
laten inzien dat de kindjes bepaalde dingen tijdens het spelen doen, met een  
bepaalde reden. Het was een zeer interessante en interactieve workshop!” 
Sara mama van Milou (15 maanden)

De tweede editie gaat door op woensdag 26 april 2023 om 20 uur met als 
thema “Huilen, boos zijn, ruzie. Waarom huilt mijn baby, hoe kan ik de taal 
van huilen leren verstaan, waarom heeft mijn peuter plots driftbuien…

Voor dit Ouder-Brug moment zijn er nog enkele plaatsjes vrij. 
Wees er dus snel bij!

Informatie

HUIS VAN HET KIND
Marktstraat 18
8460 Oudenburg
T 059-34 02 26
E  huisvanhetkind@oudenburg.be
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JEUGD - SPEELPLEIN DE TUNNE

Voor wie? 

Alle kinderen van 4 tot en met 15 jaar.

Waar?

Speelplein De Tunne, Bekestraat 18, 8460 Oudenburg. 

Wanneer?

Paasvakantie: maandag 3 april tot en met vrijdag 14 april 2023  
Zomervakantie: maandag 3 juli tot en met donderdag 31 augustus 2023.

Opgelet! De Tunne is gesloten op maandag 10 april, dinsdag 11 juli, vrijdag 
21 juli en dinsdag 15 augustus 2023.

Praktisch

Vooraf inschrijven voor de speelpleinwerking wordt aangeraden. Alle info om je 
te registreren en in te schrijven vind je terug op www.oudenburg.be/I-Active. 

Het speelplein is toegankelijk vanaf 8 tot 17 uur. Er is tevens opvang  
voorzien voor de vroege vogels vanaf 6.30 uur in Zoo BKO De Grote Wolf. 
Opvang is ook mogelijk na de speelpleinwerking van 17 tot 19 uur. De ingang 
van het speelplein bevindt zich langs de bekestraat 18. 

De fietsen kunnen gestald worden binnen de omheining van het speel-
plein. Wie deelneemt aan de speelpleinwerking is sowieso verzekerd tegen 
eventuele lichamelijke ongevallen

Prijs? 

Wie niet op voorhand ingeschreven is ontvangt 
na de paas- en zomervakantie een factuur voor 
het aantal dagen speelpleinwerking.

Halve dag: 2,50 euro 
Volledige dag: 5,00 euro

Consumptie: 0,70 euro

Vanaf heden kan er ook een consumptiekaart  
aangekocht worden aan de ingang  

van het speelplein. 
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Dagindeling

8 uur start speelpleinwerking

10 uur pauze: mogelijkheid tot het aankopen van een drankje

12 uur etenstijd: eigen lunchpakket opeten of naar huis gaan

13.30 uur ijsjes smullen (te koop op het speelplein zelf)

15 uur pauze: mogelijkheid tot het aankopen van een drankje

17 uur einde speelpleinwerking. Kinderen worden door hun 
ouders opgehaald of gaan zelf naar huis

Informatie

JEUGDDIENST
Weststraat 24
8460 Oudenburg
T 059-56 84 54
E jeugd@oudenburg.be

Belangrijk

Heb je vragen of opmerkingen, dan spreek je de hoofdanimator of de  
medewerker van de jeugddienst aan.

Om niet voor verassingen te staan maak je best ook een afspraak met de  
hoofdanimator over het aantal consumpties dat genuttigd mag worden. 

Zoek je meer informatie over onze speelpleinwerking? 
Neem dan zeker ook een kijkje op www.oudenburg.be/speelpleinwerking.



20

JEUGD - SWAP

Wie? 

Alle tieners van 10 tot en met 15 jaar 

Wanneer?

Elke donderdag van de schoolvakanties met uitzondering van de herfstvakantie 
(wanneer de swap op een vrijdag zal vallen). Er is geen SWAP in de kerstvakantie.

Hoe inschrijven? 

Alle info om je te registreren en in te schrijven vind je terug op  
www.oudenburg.be/I-Active. 

De volledige SWAP-folder kun je ook terugvinden op  
www.oudenburg.be/swap

Informatie

JEUGDDIENST
Weststraat 24
8460 Oudenburg
T 059-56 84 54
E jeugd@oudenburg.be

JEUGD - SWAP PAASVAKANTIE 2023

Gedurende 2 uur spelen we paintball 
en knallen we erop los. Elke speler 
ontvangt een paintballmasker, overall 
en paints. 

Dit keer toveren we ipso facto om tot 
een heuse tornooihal. We strijden tot 
iemand zich mag kronen tot winnaar. 

06 April

PAINTBALL 
14 tot 17 uur

13 April

FIFA TORNOOI 
14 tot 17 uur
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JEUGD - SWAP ZOMERVAKANTIE 2023

06 juli

SPORTKRIEBELS 
08.45 tot 16 uur

Sportkriebels, dé start van een actieve zomervakantie! Op donderdag 6 juli 2023 
wordt opnieuw deze avontuurlijke sportdag georganiseerd op het domein Koude 
Keuken. Jongeren van 8 tot 15 jaar kunnen zich uitleven in meer dan veertig ver-
schillende sportdisciplines. Er staan heel wat sporten op het programma! Je vindt 
er archery tag, boogschieten, rugby, baseball, tennis, ropeskipping, mountain-
biken, paardrijden, lasershooting, deathride, vissen, schietlapschieten, festivalwip, 
free running, ... De sportinitiaties staan onder leiding van ervaren lesgevers.

OPMERKING?  
Meebrengen: rugzak met lunchpakket

PRIJS?  
14,00 euro per deelnemer. De kostprijs omvat de deelnamekaart,  
busvervoer, begeleiding en sportverzekering. 

vertrek met de bus om 9 uur  

aan sporthal Ter Beke,  

terug aan de sporthal om 16 uur. 

Onderdeel van Omnisportkamp ‘Extreme sporten’

Maak je klaar voor een geweldig spannende 
dag in Walibi. Overkop gaan, snelle  
achtbanen, een draaimolen, waterattracties... 

13 Juli

PIZZA  
11 tot 14.30 uur

We maken zelf onze eigen pizza en 
dat in een echte outdoor steenoven. 
We beginnen met deeg en eindigen 
met een echte pizzaparty.

20 Juli

WALIBI 
07.15 tot 19 uur
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10 Augustus

KIJKUIT ADVENTURE  
13.15 tot 18 uur

Klimmen, klauteren, hoogtes, sterke afdalingen, 
touwen, behandigheid. Spreken deze woorden  
jou aan? Schrijf je dan zeker in want we gaan 
muurklimmen, hoogtepistes beklimmen en  
afdalen via een death-ride. We ronden af met 
boogschieten.

03 Augustus

SUPPEN 
14 tot 17 uur

Een stand up paddel boarding 
initiatie op de Oudenburg-
se Vaart. Amanzie leert je de 
kneepjes van het SUPPEN.

27 Juli

ARCHERY TAG 
14 tot 17 uur

Schiet jij tijdens deze 
activiteit raak of het je 
zin in een team death-
match? Kom deelne-
men aan deze sessie 
Archery Tag!
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STAL PEIRDOS  

Paaskamp

Van 3 t/m 7 april 2023

Saloon

Van 3 t/m 7 juli 2023

Romeinen

Van 24 t/m 28 juli 2023

Prinsen en Prinsessen

Van 14 t/m 18 augustus 2023

Wie springt er het 
hoogst in het trampoli-
nepark? Een salto in de 
foam pit of tikkertje op 
de trampolines, allemaal 
mogelijk in jumplay 
Gistel. Vergeet zeker je 
bakken energie niet. 

17 Augustus

BUMPERBALL 
13.30 tot 16.30 uur

Bubble voetbal is een rage 
die een aantal jaren geleden 
kwam overwaaien uit Scandi-
navië en ondertussen tot één 
van de populairste en meest 
hilarische activiteiten behoort.

24 Augustus

JUMPLAY  
13.30 tot 16.30 uur

Telkens van 9 tot 17 uur 
Voor lagere schoolkinderen

Prijs : 185 Euro per kind/week, 2e kind van 
hetzelfde gezin is 160 Euro 
(met inbegrip van 10-uurtje en 4-uurtje)

Verzekering (verplicht): 5,00 Euro per dag of  
28,00 euro voor een jaarverzekering (jaar 2023)

LUNCHPAKKET MEEBRENGEN.

Plaats: Vrijboomstraat 51, 8460 Oudenburg

Inschrijvingen: feniks.fire.belgium@gmail.com



Buitenspeeldag

Kom met je vrienden en vriendinnen op woensdag 19 april 2023 
naar het Abtspark. Terwijl de kinderzenders enkel een zwart 
scherm uitzenden, zorgen wij ervoor dat het jou aan plezier niet 
zal ontbreken.

Wij tonen hoe je met weinig moeite buiten de tijd van je leven 
kan beleven. Gedurende de volledige namiddag kunnen  
kinderen terecht in het Abtspark en kan er naar hartenlust  
buiten geravot worden. 

Iedereen is welkom vanaf 13.30 tot 16.30 uur. 


