
Dagopvang 
en meerdaags 
kampenaanbod
Zomer 2017
Voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar

Fascinerend
Koksijde
Oostduinkerke

De leeftijdsgroepen

Ebbie
2,5 - 4 jaar

Wendy
4 - 6 jaar

Oskaar
6 - 7 jaar

Jef
8 - 10 jaar

Pablo
10 - 12 jaar

STAGES KOKSIJDE GOLF TER HILLE
I.  GOLFSTAGE KENNISMAKING 

Voor wie   Voor iedere jongere die wil kennismaken met de golfsport
   7-16 jaar

Wat    Initiatiecursus met les in de basistechnieken van de golfsport

Wanneer   Wo. 5, do. 6 en vr. 7 juli 10.30-12.30u.

Waar   Koksijde Golf ter Hille – Driving Range

Kostprijs  70 EUR / persoon

Inschrijvingen golfsecretariaat@koksijde.be

Meer info  golfsecretariaat@koksijde.be / T. 058 53 27 10
   www.koksijdegolfterhille.be/stages-lessen

II. GOLFSTAGE EVOLUTIE 

Voor wie   Juniors die de golfsport reeds actief beoefenen met minimum hcp 45
   8-18 jaar

Wat    Intense stage ter verfijning van de techniek en het spel op de baan

Wanneer   Ma. 10 – vr. 14 juli, 9.30-12.30u. & 13.30–16.30u.

Waar   Koksijde Golf ter Hille – Junior Room

Kostprijs  175 EUR / persoon

Inschrijvingen golfsecretariaat@koksijde.be

Meer info  Lunchpakket meebrengen
   golfsecretariaat@koksijde.be / T. 058 53 27 10
   www.koksijdegolfterhille.be/stages-lessen

III. GOLFSTAGE KENNISMAKING 

Voor wie   Voor iedere jongere die wil kennismaken met de golfsport
   7-16 jaar

Wat    Initiatiecursus met les in de basistechnieken van de golfsport

Wanneer   Wo. 19, do. 20 en vr. 21 juli 10.30-12.30u.

Waar   Koksijde Golf ter Hille – Driving Range

Kostprijs  70 EUR / persoon

Inschrijvingen: golfsecretariaat@koksijde.be

Meer info  golfsecretariaat@koksijde.be / T. 058 53 27 10
   www.koksijdegolfterhille.be/stages-lessen

IV. GOLFSTAGE KENNISMAKING 

Voor wie  Voor iedere jongere die wil kennismaken met de golfsport
   7-16 jaar

Wat    Initiatiecursus met les in de basistechnieken van de golfsport

Wanneer  Wo. 2, do. 3 en vr. 4 augustus 10.30-12.30u.

Waar   Koksijde Golf ter Hille – Driving Range

Kostprijs  70 EUR / persoon

Inschrijvingen: golfsecretariaat@koksijde.be

Meer info  golfsecretariaat@koksijde.be / T. 058 53 27 10

V. STAGE GOLF + TENNIS I.S.M. TC TIP-TOP 

Voor wie   Jongeren die zin hebben om hun golfspel én hun tennisspel te verbeteren
   8-14 jaar

Wat    Stage waarbij je in de voormiddag golfles en in de namiddag tennisles krijgt

Wanneer   Ma. 7 – vr. 11 augustus, 9.30-12.30u. & 13.30–16.30u.

Waar   ’s Morgens afspraak in Koksijde Golf ter Hille – Junior Room
   Einde dagelijks in TC Tip-Top.

Kostprijs  175 EUR / persoon

Inschrijvingen: golfsecretariaat@koksijde.be

Meer info  golfsecretariaat@koksijde.be / T. 058 53 27 10
   www.koksijdegolfterhille.be/stages-lessen

VI. GOLFSTAGE KENNISMAKING 

Voor wie   Voor iedere jongere die wil kennismaken met de golfsport
   7-16 jaar

Wat    Initiatiecursus met les in de basistechnieken van de golfsport

Wanneer   Wo. 16, do. 17 en vr. 18 augustus 10.30-12.30u.

Waar   Koksijde Golf ter Hille – Driving Range

Kostprijs  70 EUR / persoon

Inschrijvingen golfsecretariaat@koksijde.be

Meer info  golfsecretariaat@koksijde.be / T. 058 53 27 10
   www.koksijdegolfterhille.be/stages-lessen

VII. GOLFSTAGE EVOLUTIE 

Voor wie   Juniors die de golfsport reeds actief beoefenen met minimum hcp 45    
   8-18 jaar

Wat    Intense stage ter verfijning van de techniek en het spel op de baan

Wanneer   Ma. 21 – vr. 25 augustus, 9.30-12.30 u. & 13.30–16.30u.

Waar   Koksijde Golf ter Hille – Junior Room

Kostprijs  175 EUR / persoon

Inschrijvingen golfsecretariaat@koksijde.be

Meer info  Lunchpakket meebrengen
   golfsecretariaat@koksijde.be / T. 058 53 27 10
   www.koksijdegolfterhille.be/stages-lessen

Ontdek ook het ééndagsaanbod voor gezinnen met kinderen!
Meer info: www.koksijde.be

Tip!
Het Duinenhuis organiseert ook tal van activiteiten voor jong en oud.

Meer info: www.koksijde.be

Ebbie
2,5 - 4 jaar

Wendy
4 - 6 jaar

Oskaar
6 - 7 jaar

Jef
8 - 10 jaar

Pablo
10 - 12 jaar

www.koksijde.be

Zomer 2017

www.facebook.com/KoksijdeOostduinkerke

www.twitter.com/gem_Koksijde

www.instagram.com/koksijde_oostduinkerke



SPORTKAMPEN
Ma. 3 → vr. 7 juli Kleutersportkamp ‘Piraten’ Kleuters vanaf °2013 55 EUR

Crea- en omnisportkamp 1ste en 2de leerjaar 55 EUR

Water- en omnisportkamp 3de tot 6de leerjaar 55 EUR

Wo. 12 → vr. 14 juli Kleutersportkamp ‘Reuzen’ Kleuters vanaf °2013 33 EUR

Zwem- en omnisportkamp 1ste en 2de leerjaar 33 EUR

Klim- en omnisportkamp 3de tot 6de leerjaar 33 EUR

Ma. 17 → do. 20 juli Kleutersportkamp  ‘Kabouters’ Kleuters vanaf °2013 44 EUR

Circus- en omnisportkamp 1ste tot 3de leerjaar 44 EUR

Avonturen- en omnisportkamp 4de leerjaar tot 
2de middelbaar

44 EUR

Ma. 24 → vr. 28 juli Kleutersportkamp ‘Sprookjes’ Kleuters vanaf °2013 55 EUR

Golf- en omnisportkamp 1ste tot 6de leerjaar 55 EUR

Ma. 31 jul → vr. 4 aug. Kleutersportkamp  ‘Jungle’ Kleuters vanaf °2013 55 EUR

Kook- en omnisportkamp 1ste en 2de leerjaar 55 EUR

Water- en omnisportkamp 3de tot 6de leerjaar 55 EUR

Wo. 16 → vr. 18 aug. Kleutersportkamp  ‘Indianen’ Kleuters vanaf °2013 33 EUR

Cultuur- en omnisportkamp 1ste en 2de leerjaar 33 EUR

Kunst- en omnisportkamp 3de tot 6de leerjaar 33 EUR

Ma. 21 → vr.  25 aug. Kleutersportkamp  ‘Cowboys’ Kleuters vanaf °2013 55 EUR

Crea- en  omnisportkamp 1ste en 2de leerjaar 55 EUR

Zwem- en omnisportkamp 3de tot 6de leerjaar 55 EUR

Ma. 28 → do. 31 aug. Kleutersportkamp ‘Toverland’ Kleuters vanaf °2013 44 EUR

Golf- en omnisportkamp 1ste tot 6de leerjaar 44 EUR

Hoe inschrijven?
• Via www.koksijde.be/sportkampen, vooraf éénmalig registreren: 
 best min. 1 week voor de start van de inschrijvingen.  
• vanaf di. 2 mei (vanaf 18.30u.): kinderen van inwoners van Koksijde 
• vanaf di. 9 mei (vanaf 18.30u.): kinderen van niet-inwoners

 o Uitzondering: kinderen die niet in Koksijde wonen maar er wel  naar
school gaan of een eigen K-pas hebben kunnen ook inschrijven
vanaf di. 2 mei (vanaf 18.30u.), maar dit moet telefonisch via
058 53 20 01.  Registreer je wel eerst op de website vooraleer je belt.

Meer info: www.koksijde.be/ sportkampen - sportdienst@koksijde.be - 058 53 20 01

ROBINSON@KOKSIJDE
Wat
Ben je een echte avonturier en durf je de uitdaging aan 
om als een echte Robinson te overleven in onze Koksijdse 
natuur, dan is dit kamp op je lijf geschreven. Overwin fysieke 
proeven, oriënteer je in de duinen, leer hoe je kan kruien, 
leer gereedschap en vuur maken en maak kennis met ons 
heelal.

Wanneer
Wo. 9 – vr. 11 augustus, 9-16u.
Vr. 11 augustus, 20u. : Slotmoment en bezoek sterrenwacht 
voor kinderen en hun ouders

Waar
Natuur-educatief centrum Duinenhuis, Bettystraat 7, 
Koksijde

Kostprijs 
40 EUR

Inschrijvingen
duinenhuis@koksijde.be - Maximum 16 kinderen

Meer info
Lunchpakket meenemen - T. 058 52 48 17

SUMMERFUN
Wat
Workshops, uitstappen, activiteiten

Wanneer
Op maandag, woensdag en vrijdag

Inschrijvingen
via de webshop van de gemeente:
www.webshopkoksijde.recreatex.be, doorklikken naar 
jeugd en sport

Meer info
www.koksijde.be/jeugd of T. 058 53 34 44 of jeugddienst@
koksijde.be

OPVANGKAMPJES
Wat
In een klein groepje van max. 8 kindjes wordt gewerkt rond een 
bepaald thema. Een gemotiveerde kinderbegeleider zorgt voor een 
gezellige, huiselijke sfeer met leuke activiteiten, spelmogelijkheden, 
… Tijdens de middag krijgen alle kinderen een warme maaltijd 
aangeboden, klaargemaakt door de kinderbegeleider!  

Wanneer
• Week 1: ma. 3 – vr. 7 juli   
• Week 2: ma. 10 – vr. 14 juli
• Week 3: ma. 17 – do. 20 juli (niet op 21 juli)
• Week 4: ma. 7 – vr. 11 augustus
Open: 8.30 tot 16.30u. Na 16.30u. wordt jouw kapoen naar 
de Speelplekke gebracht. Let wel: daar wordt een extra 
opvangprijs voor aangerekend.

Waar
Vrije Basisschool, Vrijheidstraat  8,  Oostduinkerke
Inschrijvingen
T 058 51 80 74 of per mail op onthaalouders@koksijde.be
Vanaf di. 2 mei: inwoners van Koksijde
Vanaf di. 9 mei: niet-inwoners 
Kostprijs
Naargelang het inkomen van de ouders: Attest 
Inkomenstarief Kinderopvang is noodzakelijk en kan op de 
dienst zelf berekend worden.

Meer info
www.koksijde.be/opvangkampjes-van-onthaalouders

onthaalouders@koksijde.be of T. 058 51 80 74

OP KLEUTERROUTE NAAR 
DROMENLAND
Wat
In De Speelplekke maken we deze zomer verschillende 
kleuterdromen waar: stoere kerels willen grote huizen bouwen, 
andere kapoenen willen liever 10 miljoen? Of wil je het spel 
Levensweg eens levensecht? Via verschillende thema’s en 
leuke activiteiten rijden we recht kleuterdromenland binnen.
• Week 1: 3 juli - 7 juli: Familie en vrienden !
• Week 2: 10 juli - 14 juli: Dromen over feesten !
• Week 3: 17 juli - 20 juli: Mijn hobby is…
• Week 4: 24 juli - 28 juli: Bouw je mee?
• Week 5: 31 juli - 4 augustus: Camping Speelplekke
• Week 6: 7 augustus - 11 augustus: Had je tien miljoen wat zou 

jij dan doen?
• Week 7: 14 augustus - 18 augustus: Had je tien miljoen wat 

zou jij dan doen?
• Week 8: 21 augustus - 25 augustus: Vakantie op de boerderij. 
• Week 9: 28 augustus - 31 augustus: Expeditie Speelplekke 

Wanneer
• Elke weekdag van 6.45u tot 19.15u
• Zaterdag beperkte opvang van 8u tot 19u
Gesloten op 11 juli, 21 juli, 15 augustus

Waar
De Speelplekke, Dorpsstraat 19, 8670 Koksijde

Inschrijvingen
Inschrijven kan via www.koksijde.be/opvang-zomervakantie-
Speelplekke of aan het loket van de opvang
• Vanaf dinsdag 2 mei 2017: inwoners van Koksijde en 

K-passers
• Vanaf dinsdag 9 mei 2017: niet-inwoners
Inschrijven kan enkel als het dossier van uw kindje in orde is. 

Kostprijs
10,50 EUR per dag, warme maaltijd mogelijk

Meer info
www.koksijde.be/opvang-zomervakantie-speelplekke of 
speelplekke@koksijde.be of T. 058 51 34 74

DE SPEELVEUGEL
Wat
Activiteiten, fun en avontuur voor kinderen die graag 
(buiten) spelen. 

Wanneer
Elke werkdag van ma. 3 juli tot di. 29 augustus telkens van 9-17u. 
Vooropvang mogelijk vanaf 7.45u. en na-opvang tot 17.30u. 
Betalende na-opvang tot 18u. (apart reserveren).
Waar
Noordduinen, Helvetiastraat 47, 8670 Koksijde

Inschrijvingen
Via de webshop van de gemeente: www.webshopkoksijde.
recreatex.be, doorklikken naar jeugd en sport 
- vanaf ma. 2 mei: inwoners, kinderen die hier schoollopen 
maar niet in Koksijde wonen, K-passers en kinderen van 
personeelsleden
- Vanaf ma. 9 mei: kinderen van niet-inwoners
Kostprijs
6 EUR per dag

Meer info
www.koksijde.be/jeugd of T. 058 53 34 44 of jeugddienst@koksijde.be

KUNSTKAMP
Wat
Wil jij je eigen portret ook wel eens zien in het museum? 
Haal je kunstenaarstalent naar boven en ga samen 
met ons aan de slag. Wordt het een foto-selfie? Of 
maak je liever een tekening of schilderij? Experimenteer 
er op los. Op het einde van de week presenteer je jouw 
unieke zelf aan het publiek.

Tijdens deze vakantie bezoeken de kinderen de 
tentoonstelling ‘Good boy, bad boy’ en gaan ze op 
daguitstap naar het Frac in Duinkerke.

Wanneer
• ma 7 – vr. 11 augustus 
• 9-16.30u.
• Voor- en na-opvang mogelijk telkens een half uur 

voor en na afloop van de start van het kamp.

Waar
Kunstencentrum Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 10, 
8670 Koksijde

Inschrijven
Via www.koksijde.be/inschrijvingcultuurkamp2017
Vanaf di. 2 mei 2017: inwoners, kinderen die hier 
schoollopen maar niet in Koksijde wonen, K-passers en 
kinderen van personeelsleden : 
Vanaf di. 9 mei 2017: niet-inwoners

Kostprijs 
75 EUR 

Meer info
cultuur@koksijde.be
Lunchpakket meebrengen!

van 2,5 t.e.m. 
3e kleuterklas

van 2,5 tot 
1e leerjaar

van 5,5 tot 
14 jaar

van 1e leerjaar 
t.e.m. 

3e leerjaar

van 3,5 jaar t.e.m. 
2e middelbaar

van 10 
tot 12 jaar

van 11 
tot 15 jaar

Alle kampen starten om 9 uur en 
eindigen om 16 uur. 
Gratis opvang mogelijk tussen 8 
en 9 uur.  Voor kleuters is er geen 
opvang na 16u., ze moeten ten 
laatste opgehaald worden om 
16.15u.  Kinderen vanaf het 1ste 
leerjaar kunnen na het kamp 
door de sportdienst gebracht 
worden naar de Buitenschoolse 
Kinderopvang De Speelplekke in 
Oostduinkerke.  

Voor wie?
Van 1ste kleuter (geboortejaar 
2013 of ouder) tot 2de 
middelbaar.Je schrijft je kind in 
bij het kleuter of leerjaar dat het 
voorbije schooljaar afgewerkt 
werd. Bijvoorbeeld: wie dit jaar 
in het 3e kleuter zat, schrijft in 
bij een kamp voor 3e kleuter 
(en niet 1e leerjaar).Kleuters 
geboren in 2014 of later kunnen 
nog niet deelnemen.

Waar?
Kleuterkampen: in sporthal 
Koksijde-dorp

Lagere school en secundair: 
in sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke

Opgelet!
Voor kinderen vanaf het 3e 
leerjaar die een watersportkamp 
willen volgen  is een zwembrevet 
van 50m verplicht om te kunnen 
inschrijven.


