
Dagopvang  
en meerdaags  
kampenaanbod  
zomer 2018
Voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar



Ma. 2 ➜ vr. 6 juli Kleutersportkamp Kabouterland Kleuters vanaf °2014 55 euro

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

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

Ma. 9, di. 10,  
do. 12, vr. 13 juli

Kleutersportkamp Pirateneiland Kleuters vanaf °2014 44 euro

Zwem- en omnisportkamp 1ste en 2de leerjaar 44 euro

Omnisportkamp en zo veel meer 3de tot 6de leerjaar 44 euro

Ma. 16 ➜ vr. 20 juli Kleutersportkamp Dierenplezier Kleuters vanaf °2014 55 euro

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

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

Ma. 23 ➜ vr. 27 juli Kleutersportkamp Dinokamp Kleuters vanaf °2014 55 euro

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

Ma. 30 juli ➜ vr. 3 aug. Kleutersportkamp Circuswereld Kleuters vanaf °2014 55 euro

Circus- en omnisportkamp 1ste en 2de leerjaar 55 euro

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

Ma. 13, di. 14, do. 16,  
vr. 17 aug.

Kleutersportkamp Toverland Kleuters vanaf °2014 44 euro

Kunst- en omnisportkamp 1ste tot 6de leerjaar 44 euro

Ma. 20 ➜ vr. 24 aug. Kleutersportkamp Cowboys en indianen Kleuters vanaf °2014 55 euro

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

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

Ma. 27 ➜ vr. 31 aug. Kleutersportkamp Sprookjeswereld Kleuters vanaf °2014 55 euro

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

Hoe inschrijven?
• enkel via www.koksijde.be/sportkampen
• je moet je vooraf éénmalig registreren:  

doe dit best minstens een week voor de start  
van de inschrijvingen

• kinderen van inwoners van Koksijde kunnen inschrijven 
vanaf maandag 23 april vanaf 18.30 uur

• kinderen van niet-inwoners kunnen inschrijven vanaf 
donderdag 26 april

• uitzondering: kinderen die niet in Koksijde wonen 
maar er wel  naar school gaan of een eigen K-pas 
hebben kunnen ook inschrijven vanaf maandag 23 
april vanaf 18.30 uur, maar dit moet telefonisch via 
058 53 20 01.  Registreer je wel eerst op de website 
vooraleer je belt.

SPORTKAMPEN



Ma. 2 ➜ vr. 6 juli Kleutersportkamp Kabouterland Kleuters vanaf °2014 55 euro

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

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

Ma. 9, di. 10,  
do. 12, vr. 13 juli

Kleutersportkamp Pirateneiland Kleuters vanaf °2014 44 euro

Zwem- en omnisportkamp 1ste en 2de leerjaar 44 euro

Omnisportkamp en zo veel meer 3de tot 6de leerjaar 44 euro

Ma. 16 ➜ vr. 20 juli Kleutersportkamp Dierenplezier Kleuters vanaf °2014 55 euro

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

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

Ma. 23 ➜ vr. 27 juli Kleutersportkamp Dinokamp Kleuters vanaf °2014 55 euro

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

Ma. 30 juli ➜ vr. 3 aug. Kleutersportkamp Circuswereld Kleuters vanaf °2014 55 euro

Circus- en omnisportkamp 1ste en 2de leerjaar 55 euro

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

Ma. 13, di. 14, do. 16,  
vr. 17 aug.

Kleutersportkamp Toverland Kleuters vanaf °2014 44 euro

Kunst- en omnisportkamp 1ste tot 6de leerjaar 44 euro

Ma. 20 ➜ vr. 24 aug. Kleutersportkamp Cowboys en indianen Kleuters vanaf °2014 55 euro

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

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

Ma. 27 ➜ vr. 31 aug. Kleutersportkamp Sprookjeswereld Kleuters vanaf °2014 55 euro

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

Voor wie?
Kinderen die het 1ste 
kleuter afgewerkt 
hebben (geboortejaar 
2014 en ouder) tot 
6de leerjaar. Kinderen 
geboren in 2015 of 
later kunnen nog niet 
deelnemen. De groepen 
worden samengesteld 
op basis van het kleuter 
of leerjaar waarin het 
kind zich het voorbije 
schooljaar bevond. 

Waar?
Kleuterkampen:  
in sporthal Koksijde-dorp
Lagere school:  
in sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke

Opvang?
Alle kampen starten om 
9 uur en eindigen om 
16 uur.  Gratis opvang 
mogelijk vanaf 8 uur.  
Na het kamp is er voor 
kleuters gratis opvang in 
de sporthal tot 16.45 uur 
(NIEUW!), kinderen vanaf 
het 1ste leerjaar kunnen 
door de sportdienst 
gebracht worden naar 
de Buitenschoolse 
Kinderopvang De 
Speelplekke in Oost-
duinkerke (dit is betalend 
vanaf 16.30 uur).

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

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

vanaf °2014 tot 6e leerjaar



AVONTURENKAMP

Wat?
Vijf dagen (over)leven in onze Koksijdse natuur. Ben je 
een echte avonturier en wil je het strand, de zee en 
de duinen beter leren kennen, dan is dit kamp op jullie 
lijf geschreven. Ga de sportieve uitdagingen aan, leer 
je oriënteren in  de duinen, leer hoe je kan kruien, leer 
gereedschap en vuur maken en maak ook nog eens 
kennis met ons heelal.

Wanneer?
Maandag 6 tot vrijdag 10 augustus, 9 tot 16 uur
Vrijdag 10 augustus om 20 uur: slotmoment en bezoek 
aan onze sterrenwacht voor de kinderen en hun ouders

Waar?
Natuureducatief Centrum Duinenhuis,  
Bettystraat 7, Koksijde

Kostprijs?
60 euro 

Hoe inschrijven?
duinenhuis@koksijde.be
maximum 16 kinderen

Inschrijven kan voor iedereen 
vanaf maandag 23 april. 

Meer info
lunchpakket meenemen
T 058 52 48 17

8 tot 14 jaar  

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



KUNSTKAMP       
   

Wat?
Zin om te verdwalen in een wereld van kunst? Dat 
komt goed uit! In onze zomerexpo ‘Only art can break 
your heart’mag je creatief aan de slag. Zelf een 
kitch-kunstwerk maken, theater, dans, noem maar op. 
We experimenteren er op los. En op vrijdag mogen 
de mama’s, papa’s, oma’s, gekke tantes, stoere 
buurmannen, lastige broertjes komen piepen naar je 
werk.

Wanneer?
Maandag 16 tot vrijdag 20 juli
9 tot 16.30 uur
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.

Kostprijs?
75 euro

Hoe inschrijven?
Via www.koksijde.be/inschrijvingkunstkamp2018 
Vanaf maandag 23 april: inwoners, kinderen die in 
Koksijde school lopen maar er niet wonen en K-passers. 
Vanaf donderdag 26 april: niet-inwoners 

Meer info
lunchpakket meenemen
cultuur@koksijde.be

1ste tot 3de leerjaar 



BEROEPEN 
VAN ONDER HET STOF  
en CURIEUZE NEUZEN 
EN ZOTTE DOZEN

Voor wie?
• Schoolgaande kinderen van 2,5 jaar tot en met het 1e 

leerjaar.
• Op 30 en 31 augustus, wanneer de speelveugel 

gesloten is, kunnen ook de kinderen vanaf het 2de 
leerjaar in de Speelplekke terecht.

Wat?
In De Speelplekke halen we in juli allerlei beroepen van 
onder het stof en steken we in augustus onze curieuze 
neuzen in zotte dozen om heel wat avontuurlijke 
momenten te beleven. Iedere dag worden deze 
thema’s verweven in sport, spel en fantasie. Op vrijdag 
13 juli staat ons spetterend zomerfeest gepland.

Week 1 Ma. 2 ➜ vr. 6 juli Bob de bouwer, brandweerman, postbode, danseres, 
muzikant, machinist

Week 2 Ma. 9, di. 10, do. 12, vr. 13 juli boeren en boerinnen, het feestje kan beginnen!

Week 3 Ma. 16 ➜ vr. 20 juli het leger op onze speelplekkebasis

Week 4 Ma. 23 ➜ vr. 27 juli bij de politie

Week 5 Ma. 30 juli ➜ vr. 3 aug. curieuze neuzen en mosterdpotten

Week 6 Ma. 6 ➜ vr. 10 aug. het poppentheater van Pinokkio

Week 7 Ma. 13, di. 14, do. 16, vr. 17 aug. spionnen en speurneuzen

Week 8 Ma. 20 ➜ vr. 24 aug. elfjes en trollen

Week 9 Ma. 27 ➜ vr. 31 aug. het bonte circus

2,5 jaar tot 1ste leerjaar 



BEROEPEN 
VAN ONDER HET STOF  
en CURIEUZE NEUZEN 
EN ZOTTE DOZEN

Voor wie?
• Schoolgaande kinderen van 2,5 jaar tot en met het 1e 

leerjaar.
• Op 30 en 31 augustus, wanneer de speelveugel 

gesloten is, kunnen ook de kinderen vanaf het 2de 
leerjaar in de Speelplekke terecht.

Wat?
In De Speelplekke halen we in juli allerlei beroepen van 
onder het stof en steken we in augustus onze curieuze 
neuzen in zotte dozen om heel wat avontuurlijke 
momenten te beleven. Iedere dag worden deze 
thema’s verweven in sport, spel en fantasie. Op vrijdag 
13 juli staat ons spetterend zomerfeest gepland.

Week 1 Ma. 2 ➜ vr. 6 juli Bob de bouwer, brandweerman, postbode, danseres, 
muzikant, machinist

Week 2 Ma. 9, di. 10, do. 12, vr. 13 juli boeren en boerinnen, het feestje kan beginnen!

Week 3 Ma. 16 ➜ vr. 20 juli het leger op onze speelplekkebasis

Week 4 Ma. 23 ➜ vr. 27 juli bij de politie

Week 5 Ma. 30 juli ➜ vr. 3 aug. curieuze neuzen en mosterdpotten

Week 6 Ma. 6 ➜ vr. 10 aug. het poppentheater van Pinokkio

Week 7 Ma. 13, di. 14, do. 16, vr. 17 aug. spionnen en speurneuzen

Week 8 Ma. 20 ➜ vr. 24 aug. elfjes en trollen

Week 9 Ma. 27 ➜ vr. 31 aug. het bonte circus

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

Waar?
De Speelplekke, Dorpsstraat 19, 8670 Koksijde

Hoe inschrijven?
Inschrijven kan via www.koksijde.be/opvang-
zomervakantie-Speelplekke of aan het loket van de 
opvang
• Vanaf maandag 23 april: inwoners van Koksijde en 

K-passers
• Vanaf donderdag 26 april: niet-inwoners 
Inschrijven kan enkel als het dossier van uw kindje in 
orde is.

Kostprijs?
10,50 euro per dag, warme maaltijd mogelijk

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



SUMMERFUN
Wat? 
Workshops, uitstappen, activiteiten

Wanneer?
Op maandag, woensdag en vrijdag

Hoe inschrijven?
Via de webshop van de gemeente:  
www.webshopkoksijde.recreatex.be,  
doorklikken naar jeugd en sport.  
Inschrijven kan voor iedereen vanaf maandag 23 april.

Meer info
www.koksijde.be/jeugd of  T.058 53 34 44 of 
jeugddienst@koksijde.be
Als je ons in de zomer tijdens de werking wil bereiken 
gelieve te bellen naar 0494 532 862

DE SPEELVEUGEL
 

Wat?
Activiteiten, fun en avontuur voor kinderen die graag 
(buiten) spelen
 
Wanneer?
Elke werkdag van dinsdag 3 juli tot woensdag 29 
augustus telkens van 9 tot 17 uur. Vooropvang is mogelijk 
vanaf 7.45 uur en na-opvang tot 17.30 uur.
Betalende na-opvang tot 18 uur (apart reserveren).
 
Waar?
Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde
 
Kostprijs?
6 euro per dag

Hoe inschrijven?
Via de webshop van de gemeente: www.koksijde.be/
webshop, doorklikken naar jeugd en sport. 
• vanaf ma. 23 april: inwoners en houders K-pas
• vanaf do. 26 april: kinderen van niet-inwoners
 
Meer info
www.koksijde.be/speelpleinwerking-speelveugel of  
T. 058 53 34 44 of 0494 532 862 jeugddienst@koksijde.be 

11 tot 15 jaar  

5,5 tot 14 jaar  



STAGES GOLF TER HILLE

1. GOLFSTAGE KENNISMAKING 

Voor wie?
Voor iedere jongere die wil kennismaken met  
de golfsport, van 7 tot 16 jaar

Wat?  
Initiatiecursus met les in de basistechnieken van  
de golfsport

Wanneer? 
Wo. 4, do. 5, vr. 6 juli: 10.30 tot 12.30 uur

Waar? 
Koksijde Golf ter Hille – Driving Range

Kostprijs?  
70 euro

2.  GOLFSTAGE EVOLUTIE 

Voor wie?   
Juniors die de golfsport reeds actief beoefenen met 
minimum hcp 45, van 8 tot 18 jaar

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

Wanneer?   
Ma. 9 tot vr. 13 juli: 9.30 tot 16.30 uur

Waar?  
Koksijde Golf ter Hille – Junior Room

Kostprijs?  
175 euro
Lunchpakket 
meebrengen

7 tot 18 jaar  



3.  GOLFSTAGE KENNISMAKING 

Voor wie?   
Voor iedere jongere die wil kennismaken met de golfsport, 
van 7 tot 16 jaar

Wat?    
Initiatiecursus met les in de basistechnieken van de golfsport

Wanneer?   
Wo. 18, do. 19, vr. 20 juli: 10.30 tot 12.30 uur

Waar?  
Koksijde Golf ter Hille – Driving Range

Kostprijs?  
70 euro

4. GOLFSTAGE KENNISMAKING 

Voor wie?   
Voor iedere jongere die wil kennismaken met de golfsport, 
van 7 tot 16 jaar

Wat?    
Initiatiecursus met les in de basistechnieken van de golfsport

Wanneer?   
Wo. 1, do. 2, vr. 3 augustus: 10.30 tot 12.30 uur

Waar?  
Koksijde Golf ter Hille – Driving Range

Kostprijs?  
70 euro

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

Voor wie?  
Jongeren die zin hebben om hun golfspel én hun  
tennisspel te verbeteren, van 8 tot 14 jaar

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

Wanneer?   
Ma. 6, di. 7, wo. 8, do. 9, vr. 10 augustus: 9.30 tot 16.30 uur

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

Kostprijs?  
175 euro - Lunchpakket meebrengen



6. GOLFSTAGE KENNISMAKING 

Voor wie?   
Voor iedere jongere die wil kennismaken met de 
golfsport, van 7 tot 16 jaar

Wat?    
Initiatiecursus met les in de basistechnieken van de 
golfsport

Wanneer?   
Wo. 15, do. 16, vr. 17 augustus: 10.30 tot 12.30 uur

Waar?  
Koksijde Golf ter Hille – Driving Range

Kostprijs?  
70 euro

7. GOLFSTAGE EVOLUTIE 

Voor wie?  
Juniors die de golfsport reeds actief beoefenen met 
minimum hcp 45, van 8 tot 18 jaar

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

Wanneer?   
Ma. 20 tot vrij. 24 augustus: 9.30 tot 16.30 uur

Waar?  
Koksijde Golf ter Hille – Junior Room

Kostprijs?  
175 euro - Lunchpakket meebrengen

(Voor elke stage)

HOE INSCHRIJVEN?

Inschrijven kan voor iedereen  
vanaf 1 maart. 

golfsecretariaat@koksijde.be

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



De leeftijdsgroepen

Ebbie
2,5 - 4 jaar

Wendy
4 - 6 jaar

Oskaar
6 - 7 jaar

Jef
8 - 10 jaar

Pablo
10 - 12 jaar


