
NAJAAR 2018

JEUGDAANBOD



Maandag 29 oktober 

WOOPAHOO
Eén van de leukste, spannendste en mooiste binnenspeeltuinen 
van Kortrijk. Je kan er klimmen, klauteren, glijden,… zoals nooit 
tevoren. Er is zelfs een echte Woopahoo-kinderdisco waar je 
jouw beste dancemoves kan bovenhalen. De durvers kunnen 
zich uitleven op de botsende bumpercars. Het wordt gegaran-
deerd een speelse namiddag.

Wie: 2e kleuter - 4e leerjaar. Prijs: 8 euro
Waar: met de bus naar Kortrijk
Wanneer: 13.10 - 17 uur
Opstap voorzien om 13.10 uur aan Oosthove 
Wervik en 13.20 uur aan het Berkenhof in Geluwe.
Terugkomst voorzien omstreeks 17 uur.

Dinsdag 30 oktober 

BOBBEJAANLAND HALLOWEEN
Tijdens de herfstvakantie wordt Bobbejaanland omgetoverd tot een 
griezelig park vol monsters, spoken en demonen. Misschien waag jij 
je wel in één van de grootste spookhuizen van België. Of begeef jij 
je liever op de Dreamcatcher? Een virtual reality coaster die je laat 
wegdromen in de wondere wereld van de Anasazi indianen. Aarzel 
niet om mee te gaan want Bobbejaanland is het plezantste land.

Wie: 3de + 4de leerjaar. Prijs: 25 euro
Waar: met de bus naar Lichtaart
Wanneer: 8 - 19 uur
Opstap voorzien om 8 uur aan Oosthove Wervik
en 8.10 uur aan het Berkenhof in Geluwe.
Terugkomst voorzien omstreeks 19 uur.

Maandag 29 oktober 

SUPERHELDEN KAKKEN OOK
Theater Workshop
Wat doen superhelden wanneer ze de wereld niet 
hoeven te redden? Een krantje lezen in de och-
tend misschien. Uitzieken in bed van een griepje. 
Wat als deze stoere helden ook een grote angst 
hebben. Misschien heeft Spiderman wel schrik 
voor spinnen en staat Batman liever niet op hoge 
ladders te wiebelen. Door middel van allerlei 
theateropdrachten, zowel fysiek als tekstueel, 
creëer je je eigen superheld en bedenk je zijn of 
haar krachten.

Wie: 5de leerjaar - middelbaar
Prijs: 5 euro
Waar: GC Forum,
Speiestraat 16 in Wervik
Wanneer: 14 - 17 uur
We verzamelen om 14 uur
aan GC Forum.

Dinsdag 30 oktober 

BOBBEJAANLAND HALLOWEEN
Tijdens de herfstvakantie wordt Bobbejaanland om-
getoverd tot een griezelig park vol monsters, spoken 
en demonen. Misschien waag jij je wel in één van de 
grootste spookhuizen van België. Of begeef jij je lie-
ver op de Dreamcatcher? Een virtual reality coaster 
die je laat wegdromen in de wondere wereld van de 
Anasazi indianen. Aarzel niet om mee te gaan want 
Bobbejaanland is het plezantste land.

Wie: 5de leerjaar - middelbaar. Prijs: 25 euro
Waar: met de bus naar Lichtaart
Wanneer: 8 - 19 uur
Opstap voorzien om 8 uur aan Oosthove Wervik
en 8.10 uur aan het Berkenhof in Geluwe.
Terugkomst voorzien omstreeks 19 uur.

HERFSTVAKANTIE
GRABBELPAS

SWAPPAS

Woensdag 31 oktober: ZWEMBAD LAGO OLYMPIA
Het zwembad in Brugge is een echte aanrader voor de zwembadliefhebbers. Zo zijn er maar liefst 4 glij- 
banen, een golfslagbad, buitenbad, 50m bad,… De glijbaan ‘Magic Jump’ met 3d-effecten of de Magic Twice 
(Raceglijbaan) zullen je uren glijplezier bezorgen. Schrijf je samen met je vrienden in en maak er een onver-
getelijke dag van.

Wie: 5de leerjaar - middelbaar. Prijs: 12 euro
Waar: met de bus naar Brugge. Wanneer: 12 - 17 uur
Opstap voorzien om 12 uur aan Oosthove Wervik 
en 12.10 uur aan het Berkenhof in Geluwe.
Terugkomst voorzien omstreeks 17 uur.



Donderdag 27 december 

BOWLING POPERINGE
Een spiksplinternieuw bowlingparadijs in het hartje van Pope-
ringe. Reusachtige schermen die op de achtergrond zorgen voor 
sfeer en gezelligheid.

Wie: 5de leerjaar - middelbaar
Prijs: 8 euro, inclusief drankje
Waar: met de bus naar Poperinge
Wanneer: 13 - 17 uur
Opstap voorzien om 13 uur aan Oosthove 
Wervik en 13.10 uur aan het Berkenhof 
in Geluwe. Terugkomst voorzien omstreeks 
17 uur.

Vrijdag 4 januari  

ARCHERY TAG
Altijd al eens het gevoel willen hebben om je te wanen in een 
wereld van The Hunger Games? Dan is dit jouw kans. Archery 
tag is een sport die je kan vergelijken met lasershooting of paint-
ball. Met pijl en boog probeer je je tegenstander neer te halen en 
samen met je team de overwinning te halen.

Wie: 5de leerjaar - middelbaar
Prijs: 15 euro
Waar: Ter Linde, Tuinwijk 2 in Geluwe
Wanneer: 14 - 16 uur
We verzamelen om 14 uur aan Ter Linde.

Donderdag 27 december 

BOWLING POPERINGE
Een spiksplinternieuw bowlingparadijs in het hart-
je van Poperinge. Reusachtige schermen die op de 
achtergrond zorgen voor sfeer en gezelligheid.

Wie: 1e - 4de leerjaar. Prijs: 8 euro, inclusief drankje
Waar: met de bus naar Poperinge
Wanneer: 13 - 17 uur
Opstap voorzien om 13 uur aan
Oosthove Wervik en 13.10 uur aan
het Berkenhof in Geluwe. 
Terugkomst voorzien omstreeks 17 uur.

Donderdag 3 januari

DE RAVOTPLEKKE
De Ravotplekke in Wervik is een gloednieuw indoor 
speelplein. Zonder twijfel zal je er een leuke namid-
dag beleven. Klimmen, klauteren, glijden, spelen… 
Alles kan in binnenspeeltuin De Ravotplekke.

Wie: 2e kleuter - 4e leerjaar.
Prijs: 4 euro, inclusief drankje
Waar: De Ravotplekke,
Robert Klingstraat 60, 8940 Wervik
Wanneer: 13.30 - 16.30 uur
We verzamelen om 13.30 uur aan
De Ravotplekke in Wervik.

Vrijdag 28 december 

KINDERBOERDERIJ VAN CLÉ
Brood bakken
Op deze uitstap worden de verschillende ingre-
diënten van het brood nader toegelicht. Je maakt 
je eigen brooddeeg met gist, bloem,…. Tijdens het 
rijzen en bakken van de broodjes 
krijg je de kans om een bezoek te 
brengen aan de dieren van de 
boerderij. Uiteraard krijg je 
op het einde van de dag je ei-
gen brood mee naar huis. Een 
leuke ervaring om mee uit te 
pakken thuis.

Wie: 1e - 4de leerjaar. Prijs: 6 euro
Waar: met de bus naar Marke
Wanneer: 11.30 - 17 uur. Opstap voorzien om 11.30 
uur aan Oosthove Wervik en 11.40 uur aan het Berken-
hof in Geluwe. Terugkomst voorzien omstreeks 17 uur. 
Aangezien we vroeg vertrekken, raden we aan om een 
tussendoortje mee te nemen.

KERSTVAKANTIE
SWAPPAS

GRABBELPAS

Inschrijven via de webshop
Heb je gevonden wat je zocht. Surf dan snel naar de webshop van Wervik en selecteer de activiteiten waaraan jij graag wil deelnemen. Nadien betaal je veilig en snel online.

Recht op het sociaal tarief? Met je UiTPAS krijg je meteen je korting. Kom je in aanmerking voor het sociaal tarief, maar heb je nog geen UiTPAS? Stuur dan een mailtje naar uitpas@wervik.be.
Inschrijven voor de HERFSTVAKANTIE: vanaf 15/10. Inschrijven voor de KERSTVAKANTIE: vanaf 3 /12.Heb je vragen omtrent het inschrijven of over de activiteit zelf? Neem dan gerust contact op met de jeugddienst, 056 95 24 20 of rein.dejongh@wervik.be



Dit jaar wordt op vrijdag 19 oktober opnieuw 
Dag Van De Jeugdbeweging gevierd.

Heel Vlaanderen gaat in jeugdbewegingste-
nue naar het school of werk. Deze dag wordt 
gevierd om het engagement én enthousiasme 
van deze duizenden kinderen en jongeren in 
de kijker te zetten. De jeugddienst van stad 
Wervik voorziet op deze dag heel wat lekkers 
om deze geëngageerde kinderen & jongeren te 
bedanken voor hun inzet. Iedereen die in uni-
form van de jeugdbeweging naar het school of 
werk gaat, krijgt een traktatie. 

Diezelfde avond worden alle  leiding van jeugd-
verenigingen, animatoren van de speelplein-
werking en bestuursleden van de jeugdraad 
uitgenodigd op de jaarlijkse spaghettiavond. 
Dit vindt plaats om 19u in stadshal Oosthove 
en is volledig GRATIS. 
Vooraf inschrijven is vereist: 056 95 24 20 of 
rein.dejongh@wervik.be   

WERVIK - 7 uur:  GRATIS ONTBIJT aan D’ Arke 

KRUISEKE - 10 uur:  GRATIS TUSSENDOORTJE tijdens 

de speeltijd van 10 uur aan speelplein Hoogland. 

GELUWE - 15 uur:  GRATIS VIERUURTJE

aan het Berkenhof

“Beestig!” is een ontmoetingsruim-
te voor jongeren vanaf 12 jaar. Je 
vindt er een pingpongtafel, biljart, 
voetbaltafel, zetels, computer, TV, 
playstation,…

Waar?
Deze ontmoetingsruimte is gele-
gen in de woonwijk ’t Park, Gos-
serieslaan 4 in Wervik en maakt 
deel uit van buurthuis ‘De Kier’.

Wanneer?
Elke woensdagnamiddag van 14 
tot 17 uur.

Inschrijven?
Om te komen naar “Beestig!” hoef 
je niet vooraf in te schrijven. Ko-
men en gaan kan wanneer je dat 
zelf wil.

12+ Heb jij al een UiTPAS?

Spaar punten op deze jeugdactiviteiten 
met jouw UiTPAS! Je gespaarde pun-
ten kan je omruilen voor gratis zwem-
beurten, leuke spullen, korting op een 
GRABBEL- of SWAPPAS activiteit,…

Met deze UiTPAS kan je daarnaast ook 
deelnemen aan heel wat vrijetijdsacti-
viteiten in de regio Zuid-West-Vlaan-
deren. Alle UiTPAS-activiteiten en om-
ruilvoordelen kun je terugvinden op 
www.uitinzuidwest.be! 

Wil je deelnemen aan deze activitei-
ten, maar zit je thuis met een beperkt 
inkomen? Dan kom je wellicht in aan-
merking voor het kansentarief. Met je
UiTPAS Zuidwest kan je 
dan tot 80% korting 
krijgen!

Meer info bij
Buurthuis De Kier,
056 95 24 21
of via
uitpas@wervik.be 



JEUGDDIENST
De jeugddienst is de gemeentelijke dienst die in-
staat voor alles wat te maken heeft met kinderen 
en jongeren en hetgeen dat hen boeit. Het vormt 
de link tussen de kinderen en jongeren én het 
stadsbestuur. Je kan er terecht voor fuiven, speel-
pleinwerking, de jeugdraad, subsidies, speelplein-
tjes,… en zoveel meer. De jeugddienst wil zo goed 
mogelijk inspelen op de noden en behoeften van 
de jongeren uit Wervik en Geluwe. De medewer-
kers van de jeugddienst staan daarnaast in voor 
de organisatie van ‘Swappas, Grabbelpas, “Bees-
tig!”’,…en ondersteunt de vele jeugdverenigingen 
binnen de gemeente. Ze kunnen er terecht met 
allerhande vragen of opmerkingen. Tot slot zijn 
de medewerkers van de jeugddienst er ook om 

jongeren te informeren en adviseren 
rond verschillende onderwerpen, of om 
jongeren bij te staan rond allerlei (hulp)
vragen of problemen. 

Contact: 

- Rein De Jongh, jeugdconsulent.
- 056 95 24 20 of 0491 56 08 08 of
- rein.dejongh@wervik.be

- Daphny Six, jeugdwelzijnswerkster. 
- 056 95 24 21 of 0491 56 08 47 of
- daphny.six@wervik.be

- Frederieke Parmentier,
- jeugdopbouwwerkster. 0471 10 45 41 of
- frederieke.parmentier@uitdemarge.be 

JEUGDRAAD

De jeugdraad is een adviesraad die
bestaat uit jeugdwerkinitiatieven en alle
geïnteresseerde jongeren uit Wervik en

Geluwe. De hoofdtaak van de jeugdraad be-
staat erin om de gemeenteraad te adviseren 

over alle aspecten van het jeugdbeleid. Het is 
hét beste kanaal om het lokale beleid te beïn-

vloeden. De jeugdraad komt jaarlijks een zestal 
keer bijéén. Iedereen die wil kan deel 

uitmaken van de jeugdraad.  Contact: 
Stijn De Jongh, 

voorzitter.
0471 65 43 97 of
stijndejongh@ 
outlook.com 

JEUGDVERENIGINGEN 

- CHIRO JOW Wervik 
 Op zondagnamiddag van 14 – 17.30 uur
 Leeftijd: van 6 tot 18 jaar 
 Locatie: d’Arke, Koestraat 25, Wervik
 Contact: info@chirojow.be
	Info: www.chirojow.be

- CHIRO SPERATOKER Geluwe 
 Op zondagnamiddag vanaf 14 uur
 Leeftijd: van 6 tot 18 jaar
 Locatie: lokalen Berkenhof,
 Kloosterstraat 9, Geluwe
 Contact: info@chirogeluwe.be
	Info: www.chirogeluwe.be

- KSA GRENSVUUR Wervik
 Op zaterdagnamiddag van 14 – 17 uur 

Leeftijd: vanaf 3e kleuter – 18 jaar 
Locatie: d’Arke, Koestraat 23/25, Wervik 
Contact:

 ward.vermeersch@ksagrensvuur.be  
Info: www.ksagrensvuur.be 

- JEUGDBRANDWEER Wervik
 Twee keer per maand op zaterdag van 

9.30 – 12 uur
 Leeftijd: van 12 tot 18 jaar
 Locatie: Gasstraat 2 te Wervik
 Contact:
 jeugdbrandweer.wervik@gmail.com
	Info: facebook: jeugdbrandweer.wervik 

- KLJ Wervik – Geluwe  
3 keer per maand op vrijdagavond 
van 20 – 24 uur 
Leeftijd: vanaf 15 jaar    
Locatie: Laagweg 3B te Wervik 
Contact: kljwervik@hotmail.com  
Info: www.kljwervik.be   

- Kinderclub DE REGENBOOG  
Regelmatig leuke activiteiten voor kinde-
ren en jongeren uit kwetsbare gezinnen.  
Locatie: Scherpenheuvelstraat 29, Wervik

 Contact: loveinactionteam@gmail.com of 
0494 47 15 18  
Info: www.loveinactionvzw.be 



JEUGDHUIZEN 

- Jeugdhuis DE JUKTE

 ‘De Jukte is een jeugdhuis uitgebaat door 
en voor jongeren. We zijn elke vrijdag 
open vanaf 20 uur, met een ‘happy hour’ 
tussen 22 en 23 uur. Op zaterdag voorzien 
we regelmatig activiteiten. We organise-
ren ook maandelijks verschillende eve-
nementen. Wil je zorgeloos een verjaar-
dagsfeest geven? Dan ben je bij ons aan 
het juiste adres. Is muziek je favoriete 
hobby en zou je hier graag wat verder in 
gaan dan ben je bij ons altijd welkom om 
plaatjes te leren draaien… Om dit alles te 
laten slagen, zijn wij steeds op zoek naar 
enthousiaste jongeren die zin hebben om 
af en toe eens een handje toe te steken of 
een evenement te helpen uitwerken.’

 Waar: JH De Jukte: 
 Sint-Denijsplaats 11 te Geluwe
 Contact: niels.elgers@jukte.be &
 facebookpagina De Jukte.

- Jeugdhuis DE BIERPOMPE

 Dé plek in Wervik waar feestjes en acti-
viteiten worden georganiseerd voor en 
door de jeugd. Een leuke plaats voor jon-
geren om onbezorgd uit te gaan. Iedere 
vrijdag en zaterdagavond vanaf 19 uur.  
Check zeker onze Facebookpagina om op 
de hoogte te blijven van onze volgende 
feestjes en activiteiten!” Om deze feestjes 
en activiteiten te kunnen verwezenlij-
ken hebben we nog geëngageerde be-
stellers nodig. Zie jij het zitten om eens te 
bestellen in het jeugdhuis van Wervik? 
Geef ons dan zeker een seintje of spring 
eens binnen. 

 Waar: JH De Bierpompe:  Donkerstraat 23
 te Wervik.
 Contact: jeugdhuis.debierpompe@gmail.

com & www.facebook.com/bierpompe

JEUGDAFDELINGEN
VAN AMATEURISTISCHE
KUNSTBEOEFENING 

- Dansgroep ROUGE
 Van september tot juni wekelijks dans-

lessen vanaf 2e kleuter sportzaal De Pio-
nier, Wervik. Danslessen van maandag 
tot en met zaterdag. Ook in ons aanbod: 
RJ-Team en RD-team (selectieteams) op 
maandag van 17.30-20.30 uur.

 Locatie: Sportzaal De Pionier in Wervik 
Contact: dance.rouge@gmail.com

 of 0472 46 46 42 

- DANCE BASE
 Dance Base is een superleuke dans-

school, voor leeftijd van 4 jaar tot ...., 
waarin doorheen het schooljaar tal van 
gevarieerde choreografieën worden aan-
geleerd.

 Locatie: Ter Linde, Tuinwijk 2 in Geluwe.  
Contact:  dancebasegeluwe@geluwe.be

 of Aline Masse, 0474 07 71 99
 of Brenda Van Looy, 0479 05 96 16  

Info: www.dancebasegeluwe.be  

- CIE TROS
 Dansen voor jong en oud is een plezier!  

Groepen: kleuter- en kinderdans (2e kleu-
ter - 2e leerjaar), modern/jazz (vanaf 3e 
leerjaar), ballet (vanaf 3e leerjaar), hiphop

 
 en disco (vanaf 5e leerjaar). 
 Wedstrijdgroepen: modern (vanaf 15 jaar), 

disco (vanaf 10 jaar), (inter)nationale wed-
stijden en optredens. 

 Nieuw: De UITpas kan hier gebruikt worden. 
  Locatie: Wekelijks lessen en repetities in de 

dansstudio in sportzaal De Pionier in Wervik. 
 	Info: danscompagnietros@gmail.com, 

0499 54 63 63, www.danscompagnietros.be  

 - JEFI
 Leuke filmvoorstellingen voor kinderen 

en jongeren.
 Locatie: Ter Linde, Tuinwijk 2 in Geluwe 

Contact:  stijnenmie.lernout@telenet.be 

-  Kinder – en jeugdkoor
 DE ZILVERKLOKJES
 Wekelijkse repetitie op zaterdag van 

17u15 tot 18u30 +   drietal keer opluiste-
ren van gezinsviering, concerten, neven-
activiteiten en jaarlijkse uitstap.

 Leeftijd: van 8 tot 18 jaar  
Locatie: De Graankorrel,

 Magdalenastraat 29 in Wervik 
Contact: devostineke@hotmail.com,

 056 31 08 39



- Kinder – en jeugdkoor PAPAGENO
 Wekelijkse repetities op zondag tussen 10 en 

11 uur + zingen op allerlei feestelijke gelegen-
heden, concerten + jaarlijks kamp. 

 Leeftijd: vanaf 2e trimester 1e leerjaar – 16 jaar 
 Locatie: De Graankorrel, vestiging 2 in Bese-

larestraat te Geluwe. 
 Contact: jeugdkoorpapageno@hotmail.com 

of Hanne Lefevere, 0473 75 76 81 
 Info: www.jeugdkoorpapageno.be
 of facebook: Kinderenjeugdkoorpapageno

- Jeugdharmonie ONDER ONS Wervik
 Jeugdharmonie: wekelijkse repetitie op 

zondagmorgen van 10.30 tot 12 uur

 Muziekinitiatie Muziekkriebels: op zaterdag 
van 10.30 tot 11.30 uur volgens planning

 Drumband: wekelijks op zaterdag van 9.30 
tot 10.15 uur en/of op zondag van 9.45 tot 
10.15 uur

 Locatie: Speldenstraat 34 te  Wervik
 Contact en info:  info@onderons.be

- Jeugdharmonie SINT-CECILIA Geluwe
 Wekelijkste repetitie op zondag van 11 tot 

12u. Instappen bij onze jeugdharmonie kan 
vanaf het 2e volwaardige schooljaar instru-
ment aan de muziekacademie 

 Leeftijd: vanaf 10 jaar
 Locatie:  Lokaal achter café ’t Zwijntje, 
 Beselarestraat in Geluwe.
 Contact: tille.vanlangendonck@gmail.com    

Info: facebook, Jeugdharmonie Geluwe.’

Zondag 28 oktober om 14.30 uur

COCO
Verenigde Staten, Animatie / Avontuur (109 minuten)

Miguel is een enthousiaste, twaalfjarige jon-
gen die in Mexico woont. Hij ontdekt een 
eeuwenoud mysterie dat hem naar een bij-
zondere en onverwachte reünie leidt. Tijdens 
Día De Los Muertos komt Miguel terecht in 
de fantastische wereld van de doden. Daar 
ontmoet hij de oudere generatie, leert hij wat 
zijn plaats binnen de familie is en hoe fami-
lies door de tijden heen verbonden blijven 
door een eenvoudige herinnering. 

Zondag 25 november om 14.30 uur

FERDINAND
Verenigde Staten, Animatie / Avontuur (106 minuten)

Ferdinand is een kleine stier die er de voor-
keur aan geeft om rustig onder een kurkboom 
te liggen en de geur van de bloemen op te snui-
ven in plaats van rond te springen en te spelen 
met andere stieren. Als Ferdinand opgroeit 
en verandert in een grote sterke stier blijft hij 
een zacht temperament houden. Maar wan-
neer op een dag vijf mannen langs komen om 
de grootste, snelste en ruigste stier uit te zoe-
ken voor een stierengevecht in Madrid wordt 
Ferdinand ten onrechte uitgekozen.

GC Forum, Speiestraat 16, Wervik. Info: www.wervik.be/forum

Tickets:
enkel de dag zelf te verkrijgen aan de deur: 5 euro
(3 euro voor leden van de gezinsbond).

- Jeugdtoneel HOGER OP Wervik
 Contact: dirk.lecluse@telenet.be 
    leslie.kesteloot1@telenet.be 
   cis.dejongh@outlook.com   
 Info: www.hogeropwervik.be 
 facebook: Hogerop Wervik

Op zaterdag 12 januari bedanken we 
onze kerstbomen voor hun bewezen 
diensten. Afspraak om 18 uur aan Oost-
hove voor de jaarlijkse kerstboomver-
branding. 14 lokale verenigingen baten 
een kraampje uit en verwennen de be-
zoekers met heel wat lekkers. Het hoog-
tepunt van de avond is het moment 
waarop de brandweer de kerstbomen 
in brand steekt. Daarbovenop worden 
de bezoekers getrakteerd op een vuur-
werkshow. Hét moment om elkaar een 
gelukkig nieuwjaar te wensen. 

De jeugdverenigingen KSA & CHIRO 
komen op zaterdagmorgen 12 januari 
vanaf 10 uur jullie kerstboom ophalen. 
Vergeet dus zeker je kerstboom niet 
buiten te zetten. (Enkel in Wervik)



WERVIKSE ZWEMWEEK
De herfstvakantie komt er aan en dat wil 
zeggen dat het weer tijd wordt voor de 
Wervikse zwemweek. Van maandag 29 
oktober t.e.m. zondag 4 november 2018 
zijn er tal van activiteiten voor jong en 
oud. We organiseren opnieuw een schat-
tingsspel en een kleurwedstrijd.

Zaterdag 3 november van 14 tot 16 uur

Opblaasbaar spelmateriaal
Breng zelf zoveel mogelijk proper opblaasbaar 
spelmateriaal mee om te spelen of om rustig 
te dobberen op het water. Opblaasbare strand-
ballen, dolfijnen, banden,… in de hal van het 
zwembad kan je alles laten opblazen met onze 
elektrische pomp.

Zondag 4 november van 9 tot 11.45 uur

Peuter en kleuterzwemmen
Het klein bad ligt vol spelmateriaal voor onze 
kleinste zwemmertjes.

Openingsuren
zwembad “Ter Leie”
> SCHOOLJAAR 
 Maandag GESLOTEN
 Dinsdag 17 tot 19.45 uur 

Woensdag 14 tot 16.30 en 17 tot 20.45 uur 
Donderdag 17 tot 19.45 uur 
Vrijdag 17 tot 20.45 uur 
Zaterdag 14 tot 17.45 uur 
Zondag 9 tot 11.45 uur

> HERFSTVAKANTIE
 Maandag 14 tot 16.30 uur
 Dinsdag 14 tot 16.30  en 17 tot 19.45 uur
 Woensdag 14 tot 16.30 en 17 tot 20.45 uur
 Donderdag GESLOTEN
 Vrijdag GESLOTEN
 Zaterdag 14 tot 17.45 uur
 Zondag 9.00 tot 11.45 uur

Tijdens de herfstvakantie is de glijbaan 
elke namiddag open.

Maandag 29 oktober van 14 tot 16 uur

Stoei en plonszwemmen met
waterloopmat en klimtouw

Zin om te ravotten en je eens 
volledig uit te leven? Dan ben 
je bij ons aan het juiste adres. 
Het zwembad wordt een echt 
zwemspeelterrein met water-

loopmat en klimtouw. 

Dinsdag 30 oktober van 14 tot 16 uur

Het ZEEMEERMINNENFEEST
Trek een zeemeerminstaart aan, 
en probeer er mee te zwemmen. 
Onder begeleiding van een in-
structeur nemen we jou mee 
in dit onderwateravontuur. 
Zwemmen als een zeemeer-

min is een uitdaging, super leuk om te doen én 
hip! Voor stoere jongens en meiden zijn er ook 
zwarte haaienstaarten om aan te trekken. Ie-
dereen die kan zwemmen en kan duiken kan 
deelnemen aan de mermaiding.

Woensdag 31 oktober

Waterkasteel NEMO
NEMO is een opblaasbaar 
hindernissen parcours van 
7 meter lang en 2 meter 
breed. NEMO heeft moei-
lijke obstakels, een glijbaan 
en mooie grote 3D clownvis-
jes. Kom springen, klauteren 
en glijden op NEMO.

Donderdag 1 november gesloten
Vrijdag 2 november gesloten

WEEKACTIVITEITEN

Kleurwedstrijd
Zit jij in de kleuterklas of in het 1ste of 2de 
leerjaar? Doe dan mee met onze grote 
kleurwedstrijd. De kindjes krijgen hun te-
kening op school. Wie zijn tekening voor 
24 oktober indient aan de kassa van het 
zwembad krijgt een gratis zwembeurt. 

Schattingsspel
Er ligt een stapel boeken in de cafetaria van 
het zwembad ‘Ter Leie’. Hoeveel weegt deze 
stapel boeken?



Gratis
kampbouw
pakketten

Om jullie een leuke herfstvakantie te bezorgen, voorziet de jeugddienst een 
aantal leuke kampbouwpakketten. Het is een GRATIS pakket om in de tuin 
een leuk kamp te bouwen. 

Wil jij graag zo’n kampbouwpakket?

Stuur dan als de bliksem een mailtje naar speelplein@wervik.be. 
Heb je geen mailadres? Geen enkel probleem.
Je kan gerust eens binnenspringen in buurthuis ‘De Kier’ om jouw pakket te 
reserveren.

Er is slechts 1 voorwaarde om zo’n pakket te verkrijgen.

Neem na het bouwen van je kamp een mooie foto om te tonen wat jij gemaakt 
hebt en bezorg deze foto aan de jeugddienst of buurthuis ‘De Kier’.

Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt. 

ontwerp & druk: publi almar | wervik


