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De zomervakantie komt in zicht. Yihaa! Twee maanden vol fun, feest, 

activiteiten en onvergetelijke momenten. We staan te popelen om jullie een 

superformiweldigefantakolosachtige zomer te bezorgen. 

Kinderopvang Tanneke en speelpleinwerking PocoLoco hebben een keigek spelaanbod 

voor hippe meiden en stoere kerels. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod van 

spectaculaire sportactiviteiten voor alle acrobaten. 

Binnenin vind je ook een handige vakantiekalender zodat je niks hoeft te missen!

Een knaller Een knaller 
van een zomer!van een zomer!
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REGISTRERENREGISTREREN
Let op: voor je kan inschrijven, registreer je jezelf en je kind(eren) op Kwandoo

Stap 1: Ga naar https://tielt.kwandoo.com.

Stap 2:  Ouders registreren zich met of zonder eID. Indien je je registreert zonder eID, vul je de gegevens manueel in: 

 naam, rijksregisternummer ...

Stap 3:  Je ontvangt een activatiemail op het opgegeven e-mailadres; check je spam (ongewenste e-mail).

Stap 4:  Klik op de link in de activatiemail om de registratie te vervolledigen.

Stap 5:  Voeg gezinsleden toe.

Stap 6:  Inschrijven > kies activiteit via ‘aanbod’.

Bijkomende stappen voor registratie bij Tanneke

Stap 7: Vul de vragenlijst in bij de registratie; Tanneke helpt je graag bij het registreren.

Stap 8:  Kom langs in Tanneke om de vragenlijst, de schriftelijke overeenkomst en het huishoudelijk reglement te tekenen.  

 Je kan dan ook een rondleiding krijgen. De kinderen mogen zeker meekomen.  

 (Het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst vind je via  

 www.tielt.be > Leven > Zorg en (kinder)opvang > Kinderopvang > Kinderopvang Tanneke.)

INSCHRIJVENINSCHRIJVEN
PocoLoco en sportactiviteiten

Online inschrijven kan vanaf woensdag 4 mei om 19u00 t.e.m. 2 dagen voor de activiteit. Beslis je de dag vooraf toch nog in 

te schrijven, dan neem je best telefonisch contact op met de dienst of loop je eens langs. Er kan niet per e-mail ingeschreven 

worden.

PocoLoco Schuiferskapelle 

Kinderen van 3 tot 12 jaar die in Schuiferskapelle wonen of er school lopen kunnen opnieuw in eigen dorp naar de 

speelpleinwerking. Omwille van de beschikbare plaats kunnen we maximaal 20 kinderen op hetzelfde tijdstip toelaten.  

De algemene en praktische zaken (hoe registreren, uren, kostprijs, startmoment inschrijvingen ...) zijn dezelfde als bij de andere 

PocoLoco-werkingen (www.tielt.be/jeugd).

Opgelet! Dit jaar dien je je kind online in te schrijven en niet meer per mail zoals vorige jaren! Wie hiervoor inschrijft 

maar niet in Schuiferskapelle woont of er school loopt, wordt automatisch van de lijst geschrapt.

Opvang bij Tanneke

Binnen de kinderopvang wordt er gewerkt met leeftijdsgroepen. In Tanneke Tielt zijn er drie leeftijdsgroepen, in Aarsele en 

Kanegem is dit voor de inschrijvingen telkens 1 groep. Selecteer bij de inschrijving de juiste maand en leeftijdsgroep om je 

kinderen in te schrijven en klik vervolgens de gewenste opvangdagen aan.

Inschrijven voor opvangmomenten in Kinderopvang Tanneke is mogelijk vanaf woensdag 4 mei om 19u00 en kan tot de dag 

voordien.

 

Aanvragen tot wijzigingen kunnen enkel door een mail te sturen naar de desbetreffende dienst. De wijziging is pas 

aanvaard en definitief als je daarover een bevestigingsmail van de dienst gekregen hebt.

BETALENBETALEN
PocoLoco en sportactiviteiten

Je betaalt online meteen na het reserveren van een activiteit of speelpleinwerking. Pas dan is de inschrijving definitief.

Opgelet: indien je niet betaald hebt, ontvang je na 24 uur een herinneringsmail met de melding dat je een openstaand 

saldo hebt. Betaal je dit niet binnen de 48 uur, dan wordt je inschrijving automatisch en definitief geschrapt.

Tanneke

Bij Tanneke betaal je niet bij inschrijving, maar ontvang je achteraf een factuur. Je kan dus enkel betalen via overschrijving 

nadat je de factuur hebt ontvangen. 
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ANNULERENANNULEREN
PocoLoco en sportactiviteiten
Annuleren kan enkel via mail. Je kan kosteloos annuleren van woensdag 4 mei t.e.m. vrijdag 10 juni. Bij latere annulatie wordt 
de annulatievergoeding (50 %) aangerekend. Wie binnen 2 werkdagen voor de activiteit annuleert of zonder verwittigen niet 
naar de activiteit komt, betaalt het volledige bedrag. 

Enkel bij ziekte en op vertoon van een geneeskundig attest (binnen de week na de activiteit) wordt het volledige bedrag 
teruggestort. Gelieve telkens je rekeningnummer door te geven bij annulatie of bij ziekte.

Tanneke
Annuleren kan enkel via mail. Voor de maand juli kan er kosteloos geannuleerd worden t.e.m. woensdag 15 juni, voor de 
maand augustus kan je kosteloos annuleren t.e.m. vrijdag 15 juli. Bij latere annulatie wordt de annulatievergoeding (50 %) 
aangerekend. Wie binnen 1 werkdag voor de activiteit annuleert of zonder verwittigen niet naar de activiteit komt, betaalt het 
volledige bedrag. Daarnaast kan je kosteloos annuleren bij ziekte of economische werkloosheid. Hiervan breng je de opvang 
steeds via mail op de hoogte.

Meer informatie hierover lees je in het huishoudelijk reglement en het retributiereglement, te vinden via www.tielt.be > Leven > 
Zorg en (kinder)opvang > Kinderopvang > Kinderopvang Tanneke, of te verkrijgen op iedere locatie van Tanneke.

ALGEMENE WEETJESALGEMENE WEETJES
• Inschrijven is noodzakelijk, anders kan je niet deelnemen.
• Sommige ziekenfondsen geven voor bepaalde activiteiten een gedeeltelijke terugbetaling. Informeer even bij je 

ziekenfonds of het die mogelijkheid biedt. Het attest kan je zelf uitprinten via de ouderzone in Kwandoo.
• Na ieder kalenderjaar kan je eveneens zelf een fiscaal attest uitprinten (voor vakantieopvang tot 14 jaar).
• Je bent verzekerd voor lichamelijke schade en ongevallen als je deelneemt aan de activiteiten.  

Bril- en kledijschade zijn echter uitgesloten.
• Je kan online altijd kijken of er nog plaatsen beschikbaar zijn en hiervoor zelf online inschrijven.
• Tijdens de activiteiten kunnen er sfeerfoto’s genomen worden. Die kunnen mogelijk gebruikt worden in de publicaties 

van Stad Tielt.
• Deelnemen aan de vakantieactiviteiten betekent kledij aantrekken die vuil mag worden. Voor kleuters is reservekledij 

handig.
• De oudsten zijn zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke spullen die ze meebrengen (gsm, portefeuille, bril ...).
• In de kinderopvang werken we ook met reservelijsten indien de opvang volzet is.

CONTACTGEGEVENSCONTACTGEGEVENS
PocoLoco
Gen. Maczekplein 2 
T 051 42 82 40
jeugddienst@tielt.be

Openingsuren 
ma - vr: 9u00 tot 12u00
buiten de schoolvakanties bijkomend:
wo: 13u00 tot 17u00 
za: 10u00 tot 12u00

Sluitingsdagen
do 21 juli, ma 15 augustus

Sport
Sportlaan 3 
T 051 42 82 80
sportdienst@tielt.be 

Openingsuren
ma - do: 8u00 tot 12u00
  13u30 tot 17u00
vr: tot 16u00 

Sluitingsdagen
za 16 t.e.m. zo 31 juli, ma 15 augustus

 

Kinderopvang Tanneke
Belgiëlaan 2 
T 051 42 82 50 
tanneke@tielt.be 

Openingsuren
ma - vr: 6u30 tot 19u00 

Sluitingsdagen
do 21 juli, ma 15 augustus

Sluitingsdagen locaties  
Zie bij Tanneke - wanneer, p. 8
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WATWAT
• PocoLoco is een speelpleinwerking. Er zijn themaweken, maar niet zoals bij kampen. Tijdens de themaweken wordt af en 

toe rond het thema gewerkt, maar ook vrij spel en andere activiteiten zijn mogelijk.
• PocoLoco maakt van de zomervakantie een feest voor alle kleuters, lagereschoolkinderen en tieners.
• Er is ook gedurende enkele weken speelpleinwerking in Schuiferskapelle voor kinderen die er wonen of school lopen.

WANNEERWANNEER
• PocoLoco Mini en Maxi is er van vrijdag 1 juli t.e.m. woensdag 31 augustus.
• Er is dagelijks speelpleinwerking van 7u30 tot 18u00 (behalve op donderdag 21 juli en maandag 15 augustus).
• PocoLoco Schuiferskapelle is er tijdens volgende periodes: maandag 4 t.e.m. vrijdag 8 juli, maandag 11 t.e.m. 15 juli, 

dinsdag 16 t.e.m.vrijdag 19 augustus en maandag 22 t.e.m vrijdag 26 augustus.
• De tienerweken voor PocoLoco Tieners vind je op p. 29.

WAARWAAR
PocoLoco Mini De Kommel, Gen. Maczekplein 2
PocoLoco Maxi Watewy, Hondstraat 100
PocoLoco Schuiferskapelle De Dorpsparel, Henri D’Hontstraat 42
PocoLoco Tieners St Paulus, Fonteinestraat 15

KOSTPRIJS & PRAKTISCHE ZAKENKOSTPRIJS & PRAKTISCHE ZAKEN
• Een volledige dag speelpleinwerking kost € 10, een halve dag speelpleinwerking (<5 uur) € 5.
• Een uitstap kost in principe € 10 voor een halve dag en € 15 voor een volledige dag; heel uitzonderlijk is een uitstap 

duurder, dat zie je wanneer je bij de activiteit zelf kijkt. Indien je voor een uitstap inschrijft, is de opvang voor het dagdeel 
(namiddag of volledige dag) automatisch in de prijs inbegrepen.

• Kinderen brengen zelf een lunchpakket voor over de middag mee en een gezonde versnapering (geen snoep) voor de 
voormiddag en de namiddag.

• Kinderen krijgen in de voor- en namiddag een drankje (behalve bij de uitstappen). Gedurende de dag kan er water 
gedronken worden; breng je genaamtekende drankbeker of drinkfles mee!

PocoPoco
 Loco Loco
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WATWAT
Ben je sportief, creatief, hou je van bewegen en uitdagingen en vooral ... heb je zin om met je vrienden plezier te maken tijdens 
de zomervakantie? Dan is ons sportaanbod zeker iets voor jou!

De dienst Sport organiseert tijdens de zomervakantie toffe sportactiviteiten voor kleuters (°2016 - °2017), lagereschoolkinderen 
en tieners. Tijdens de themaweken wordt af en toe rond het thema gewerkt, maar ook vrij spel en andere activiteiten zijn 
mogelijk. De monitoren zorgen alvast voor voldoende afwisseling.

De kampen voor de lagere school (°2010-°2015) worden ingedeeld in twee leeftijdsgroepen.

Als afsluiter van de grote vakantie staat er een Tieltse Zwemweek geprogrammeerd (zie p. 33).

WANNEERWANNEER
In de zomervakantie is er werking van dinsdag 5 t.e.m. vrijdag 15 juli en van maandag 8 t.e.m. vrijdag 26 augustus. 
De tieneractiviteiten vind je op p. 29.

WAARWAAR
Sporthal De Ponte, Sportlaan 3
Uitzondering: ontwerp, water- en sportkriebel 3-daagse (°2010 - °2013) (maandag 22 t.e.m. woensdag 24 augustus) - Place2be: 
opvang en activiteiten in de sporthal van het Vrij Technisch Instituut- ingang langs de parking van supermarkt Deweerdt.

PRAKTISCHE ZAKENPRAKTISCHE ZAKEN
Sport Mini en Maxi (°2010 - °2015)
 Aanvang en einde: 9u00 - 16u00  Opvang: in de sporthal: 8u00 - 9u00 / 12u00 - 13u00 / 16u00 - 16u55

Maaltijd: de deelnemers blijven ‘s middags ter plaatse picknicken en brengen een genaamtekende drankbeker of drinkfles 
mee. Koelkast aanwezig om picknick op te bergen.
Kledij: sportkledij (geen rokjes, kleedjes), sportschoenen. Let erop dat alle spullen genaamtekend zijn!

Sport Mini
Breng elke dag mee: een zakje met lunchpakket + voldoende drankjes, gezonde tussendoortjes, reserveondergoed en 
-shortje, handdoek, zwemgerief voor waterspelen buiten, zonnepet, zonnecrème met hoge factor en hemd om te schilderen.
Let erop dat op alle spullen - ook de picknick, de tussendoortjes (een appel, yoghurt, gedroogd fruit …) en drankjes - de naam 
van de deelnemende kleuter staat.
Geen zwemmen, wel eventueel waterspelletjes bij warm weer.

Sport Maxi
Breng elke dag mee: lunchpakket en water (in drankfles), gezonde tussendoortjes (appel, peer ...), zwemgerief (bij goed weer 
voor waterspelletjes en voor het zwemmen), sportieve kledij en sportschoenen, zonnepet en zonnecrème.

Tieners
Uitstappen - breng mee: lunchpakket, voldoende drankjes, warme reservekledij en -schoenen, regenkledij, zwemgerief en 
zakgeld. Voor paintball en quad: kledij die vuil mag worden en hoog schoeisel/laarzen.

ZWEMBAD TIELT ZWEMBAD TIELT 
Gesloten zaterdag 2, zondag 3, maandag 4, maandag 11, donderdag 21 juli en maandag 15 augustus

SportSport
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WATWAT
Kinderopvang Tanneke is de Tieltse Stedelijke Buitenschoolse Kinderopvang voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.  
Ook tijdens schoolvakanties kun je in Tanneke terecht. Tanneke zorgt voor elk kind voor een boeiende variatie tussen vrij spel 
en voorbereide activiteiten binnen een bepaald thema. In Tanneke is er aandacht voor een huiselijke, gezellige sfeer in alle 
opvangruimtes met ingerichte speelhoeken. Er wordt ingespeeld op de specifieke noden van de groep en het individuele kind.  
Alle personeelsleden zijn specifiek gekwalificeerd, het team van begeleiders wordt tijdens de vakantieperiodes aangevuld met 
hoofdmonitoren en vrijwilligers.

WANNEER & WAARWANNEER & WAAR
In de zomervakantie is er werking van donderdag 30 juni t.e.m. woensdag 31 augustus. Er is dagelijks opvang voorzien van 6u30 
tot 19u00. Tijdens de sluitingsdagen van Tanneke Aarsele en Kanegem kunnen alle kinderen in Tanneke Tielt terecht.

 Sluitingsdagen:
Tanneke Tielt Belgiëlaan 2 donderdag 21 juli en maandag 15 augustus
Tanneke Aarsele Jules van Ooststraat 43 maandag 18 t.e.m. vrijdag 29 juli en maandag 15 augustus
Tanneke Kanegem Kanegemstraat 168 maandag 18 juli t.e.m. vrijdag 5 augustus en maandag 15 augustus

KOSTPRIJSKOSTPRIJS
Bij Tanneke kan je inschrijven voor een voormiddag, een namiddag of een volledige dag. Als je kind tot 13u30 in de opvang 
blijft, moet enkel ingeschreven worden voor de voormiddag. Als je kind pas vanaf 11u00 naar de opvang komt, moet enkel 
ingeschreven worden voor de namiddag. 

    Tarief per kind  Tarief voor 2 kinderen uit het gezin (25 % korting) 
Een verblijf tussen 3 en 6 uur  € 7,22   € 5,42
Een verblijf langer dan 6 uur € 13,60   € 10,20

Als de financiële situatie van de ouders hiertoe aanleiding geeft, wordt een sociaal tarief gehanteerd. Als je denkt hiervoor in 
aanmerking te komen, kan je een afspraak maken met de coördinator via tanneke@tielt.be of T 051 42 82 54.

PRAKTISCHE ZAKENPRAKTISCHE ZAKEN
• We voorzien dagelijks een gevarieerd activiteitenaanbod voor de kinderen. Om voldoende afwisseling te creëren, 

trekken we er met bepaalde leeftijdsgroepen eens op uit naar bijvoorbeeld de sporthal of een park in de buurt.  
Deze activiteiten vinden meestal plaats van 9u00 tot 12u00 of van 13u00 tot 15u30. 

• Deelnemers brengen zelf een lunchpakket voor ‘s middags mee. Drankjes, versnapering en vieruurtje voorziet Tanneke.
• Bij mooi weer spelen we mogelijk waterspelletjes. Vergeet alvast je zwemkledij en handdoek niet. 

THEMA’S, UITSTAPPEN, ZWEMMEN, ACTIVITEITEN EN AFSLUITERTHEMA’S, UITSTAPPEN, ZWEMMEN, ACTIVITEITEN EN AFSLUITER
De thema’s, activiteiten, zwemmen, daguitstap per leeftijdsgroep/locatie en de afsluiter zijn inbegrepen in de gewone 
inschrijvingen. Als we op uitstap gaan, is de leeftijdsgroep of locatie die dag gesloten. Iedereen van die leeftijdsgroep of locatie 
gaat mee op daguitstap. 

AFSLUITER: Vlaamse kermis
Ook dit jaar sluiten we de zomer af met een feest. Tijdens het ophalen van je kinderen kan je vanaf 15u30 genieten van een 
hapje en drankje, een volksspel en een babbel met  de begeleiding. Een ‘feestje’ om niet te missen. 

TannekeTanneke
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NAAR DE RUIMTE          

vr 1 t.e.m. Vr 8 juli

Welkom ruimtereizigers op 

PocoLoco. Ga je mee op avontuur 

met de mini astronauten?  

De ruimte is prachtig en er valt veel 

te ontdekken. Er zweeft van alles 

rond: sterren, steen, stof, gas, ijs, 

manen en planeten. Zet je helm 

maar op en trek je handschoenen 

aan, dan kunnen we gaan met onze 

zelfgebouwde raket.  

Countdown 3, 2, 1, GO! 

HET SLAKKENSPOOR          

ma 11 t.e.m. vr 15 juli

Slijmpje Slak laat een slakkenspoor 

achter. We volgen het spoor en leren 

alle dieren van de boerderij kennen. 

We knutselen Floortje het varken, 

Dottie de kip, Paultje de pauw, Babs 

het konijn, Carol de koe, Boris de 

hond …  Boerderijspelletjes mogen 

zeker niet ontbreken! Wat denk je 

van eieren werpen, een varkensrace, 

aardappelen rooien, kruiwagen 

lopen, zakspringen …  

Wie wordt de boer/boerin van de 

dag? 

DE BRANDWEER          

ma 18 t.e.m. vr 22 juli  
(gesloten do 21 juli)

Vlammen, rook, sirene, brand, hier 

komt de brandweer! Met grote 

vaart komt de brandweerauto 

aansnellen. Brandweermannen, 

een brandweervrouw en een 

brandweerhond springen uit de auto. 

De ladder wordt uitgeschoven en de 

slangen worden uitgerold. Spuiten 

maar! Gelukkig loopt het goed af 

en wordt de brand snel geblust. Wij 

houden een brandweerwagenrace 

en proberen een zo lang mogelijke 

brandweerslang te maken. En wie 

weet, misschien gaan we wel op 

bezoek bij de brandweer en maken 

we ritje in de brandweerwagen!

mini’smini’s PocoLoco: °1.01.2016 - °1.07.2019

Sport: °1.01.2016 - °31.12.2017

Tanneke: °1.01.2017 - °31.12.2019 (kleuters)

PocoLoco minimini
SPEELPLEINWERKING

°1.01.2016 - °1.07.2019
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UNICORNS          

ma 25 t.e.m. vr 29 juli 

Deze week dompelen we ons onder in 

de wereld vol magie met regenbogen 

en glitterende unicorns. We ontdekken 

onze unicorn naam, maken magisch 

unicorn slijm, toverballen voor in bad, 

vertelstenen, een magische toverstaf, 

een betoverende ketting …

Laat de magie beginnen!

IN HET CIRCUS          

ma 1 t.e.m. vr 5 augustus

Boem retteketet, boem retteketet: het 

circus zorgt voor heel veel pret.  

We maken kennis met de 

circusdirecteur, de clowns, 

acrobaten, goochelaars, muzikanten, 

kaartjesverkopers, aapjes, leeuwen, een 

waarzegster …  

Hooggeëerd publiek; ik presenteer u: 

circus PocoLoco!

DROPPIE HET DRAAKJE          

ma 8 t.e.m. vr 12 augustus

Op PocoLoco mini staat een kist. 

Wat zou daarin zitten? Oooo het is 

een drakenei! Als we het lekker warm 

houden, komt daar misschien op het 

einde van week een mini draakje uit? 

Maar waar wonen draken, wat eten en 

drinken ze …? We experimenteren met 

drakenslijm en knutselen een vuurdraak. 

Doe met ons de drakendans: je 

klapwiekt met je vleugels op en neer en 

vliegt in de natuur! Jaja, de drakendans 

die doe je met vuur!

WE VLIEGEN ER IN           

di 16 t.e.m. vr 19 augustus

Beste passagiers: welkom op de 

luchthaven van PocoLoco. Je valies 

mag je afgeven aan de incheckbalie. 

Daar krijg je ook je boordpas voor 

je vlucht. De piloot zit klaar, onze 

paspoorten zijn gecontroleerd; we 

mogen aan boord. Vlieg met ons 

mee over land en over zee. Daar is de 

stewardess; tijd voor een hapje en een 

drankje. Na een geslaagde landing 

gaan we spelen, knutselen, zingen, 

dansen en de volgende dag vliegen we 

opnieuw naar een andere bestemming! 

INDIANEN          

ma 22 t.e.m. vr 26 augustus

De meeste indianen rijden met een 

auto en wonen in een houten huis. 

Maar wij gaan terug naar de tijd dat 

de indianen te paard reden en in een 

tipi woonden. We knutselen er op 

los: een hoofdtooi, indianenkleren, 

een wigwam, een dromenvanger, 

een geluksbrenger en een echt 

indianenportret van onszelf! Door 

opdrachtjes verdienen we ook een 

bijzondere indianennaam; Arendsoog, 

Berentand, Stoere Wolf … en welke 

indianenstam wint de totemwedstrijd? 

DE BUURTPOLITIE          

ma 29 t.e.m. wo 31 augustus

Houd de dieven! Houd de dieven! 

Ze zijn er met het speelgoed van 

PocoLoco van door!! We knutselen 

een politiepet en -jas en samen met 

de speurhond gaan we op zoek naar 

de dieven. Kunnen we die boeven in 

de boeien slaan en in de gevangenis 

opsluiten? Of hebben we toch hulp 

nodig van de echte politie die de 

laatste vakantiedag op bezoek komt 

met de politiecombi en de moto 

incluus?

PocoLoco
minimini

SCHUIFERSKAPELLE

ma 4 t.e.m. vr 8 juli, ma 11 t.e.m. vr 15 juli,  
di 16 t.e.m. vr 19 augustus en  
ma 22 t.e.m. vr 26 augustus

Ook deze zomervakantie kunnen kinderen van 3 tot 12 

jaar die in Schuiferskapelle wonen of er school lopen in 

eigen dorp naar de speelpleinwerking. Omwille van de 

beschikbare plaats kunnen we maximaal 20 kinderen op 

hetzelfde tijdstip toelaten.

De algemene en praktische zaken (hoe registreren, uren, 

kostprijs, startmoment inschrijvingen ...) zijn dezelfde als bij 

de andere PocoLoco-werkingen (www.tielt.be/jeugd).  

Opgelet! Dit jaar dien je je kind online in te schrijven. 

PocoLoco Mini
°1.01.2016 - °1.07.2019
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COZMIX          

di 5 juli

Tijdens het bezoek aan de volkssterrenwacht van Beisbroek 

maken we onze koffer om op ruimtereis te vertrekken.  

Met de telescopen ontdekken we de maan en de planeten 

van dichtbij. We vliegen over het Marsoppervlak en door de 

ringen van Saturnus. Op het astronautenpad lopen we op de 

stapstenen van Mercurius, zoeken we de manen van Jupiter 

en marcheren mee op Mars op de maat van de muziek.

Afspraak uiterlijk: 9u00 - dienst Jeugd

Terug omstreeks: 17u00 - dienst Jeugd

KINDERBOERDERIJ DE ZEVEN TORENTJES          

di 12 juli

In Brugge is een grote kinderboerderij. Hoor het paard 

hinniken en voel haar stugge manen. In de moestuin zien 

we dat wortelen onder de grond en bonen aan een struik 

groeien. In de kruidentuin ontdekken we heel wat smaken 

en geuren. De zachte wol van de schaapjes passeert door 

onze handen. De nieuwsgierige geiten komen om een aaitje, 

terwijl de haan trots staat te kraaien. Natuurlijk brengen we 

de fotozoektocht tot een goed einde!

Afspraak uiterlijk: 9u00 - dienst Jeugd

Terug omstreeks: 17u30 - dienst Jeugd

SPEELBOERDERIJ ’T GANZENGOED - STADEN           

di 16 augustus

Met veel enthousiasme en luidkeels worden we verwelkomd 

door de ganzen Cézar en Cézanne. Het ezeltje Praline houdt 

van voetballen en is heel trots om haar kunstjes te tonen.  

We maken ook kennis met alle andere dieren op de 

boerderij. In het fruitdoolhof zoeken we onze weg en komen 

heel wat verrassingen tegen. Levend ganzenbord spelen is 

een must; wie komt als eerste gans aan op nummer 63?

Afspraak uiterlijk: 9u00 - dienst Jeugd

Terug omstreeks: 17u00 - dienst Jeugd

DE WERELD VAN KINA          

di 23 augustus

De wereld van Kina: het Huis is net een spannend 

avonturenboek waarin we steeds verder wil lezen.  

In een duikboot reizen we af naar de zeebodem. In een 

luisterverhaal kwetteren 12 vogels er op los over de 

verdwijning van Suuske; wij zoeken mee naar het vermiste 

vinkje. Met een lift reizen we naar de kern van de aarde en 

bouwen we onze eigen vulkaan.

In de Tuin van Kina dromen we even weg tussen de 1.500 

planten, bomen, struiken, geurende kruiden en kleurrijke 

bloemen. Elfjes leiden ons rond in de Tinkeltuin, een 

zintuigentuin. In het museumgebouw horen we iets meer 

over bijen, spinnen en paddenstoelen. We maken ook kennis 

met de levende vogelspinnen!

Afspraak uiterlijk: 9u00 - dienst Jeugd

Terug omstreeks: 17u00 - dienst Jeugd

WEVEN IN HET INDUSTRIEMUSEUM EN 
SPEUREN IN HET GRAVENSTEEN          
°1.01.2016 - °31.12.2017

di 30 augustus

Rudi, de gekke, vrolijke rups weet alles over textiel. Of toch 

bijna...want Rudi wil graag een nieuwe mantel, maar om 

die te maken heeft hij nog wat hulp nodig van zijn vrienden 

Wollie het schaap, Stan Stempel en Zoef Schietspoel.  

We leren hoe textiel gemaakt en verwerkt wordt en weven 

zelf ook een stukje stof. Na de picknick verkleden we ons 

als ridder en ontdekken het Gravensteen en zijn vroegere 

bewoners. Hoe ziet een ridder er uit? Hadden ze een 

douche? Was er verwarming in het kasteel? Hoe verdedig je 

een kasteel? De graaf/gravin gidst ons door het kasteel op 

zoek naar verborgen hoekjes en geheime plekjes. 

Afspraak uiterlijk: 8u45 - dienst Jeugd

Terug omstreeks: 17u00 - dienst Jeugd

UITSTAPPEN
Voor de uitstappen dien je apart in te schrijven in Kwandoo, je hoeft dan niet meer in te schrijven voor de speelpleinwerking.  
De kostprijs voor de uitstap beslaat het volledige dagdeel (namiddag of volledige dag).

PocoLoco minimini
°1.01.2016 - °1.07.2019
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SPROOKJESWERELD          

di 5 t.e.m. do 7 juli

Als kleutertje stap je in de wondermooie sprookjeswereld 

en beleef je de gekste en leukste avonturen ooit. 

Kom je ook naar de magische driedaagse?

Prijs: € 48 voor de 3-daagse

BEESTENBOEL           

di 12 t.e.m. do 14 juli

Hou je van alle dieren, zowel groot als klein? Dan is het 

zeker en vast HIER dat je moet zijn! We toveren onszelf 

om tot ons favoriete dier, maken allerlei knutselwerkjes 

en doen tal van leuke (sport)opdrachtjes. Het wordt een 

ongelooflijke beestenboel!

Prijs: € 48 voor de 3-daagse

DE RUIMTE          

ma 8 t.e.m. wo 10 augustus

3, 2, 1 ... ready for take off!  Maak je klaar voor een 

avontuurlijke reis doorheen de ruimte. Je reist van planeet 

naar planeet, waar telkens weer een nieuw avontuur op je 

wacht. Je vliegt langs de sportplaneet, de knutselplaneet 

en maakt kennis met een planeet vol marsmannetjes. Ben 

je klaar om een echte astronaut te worden, dan is dit kamp 

zeker iets voor jou!

 

Prijs: € 48 voor de 3-daagse

PIRATEN VAN DE ZEE          

di 23 t.e.m. do 25 augustus

Wij zijn piraten van de zee, en al wie zin heeft vaart maar 

mee! Wij zijn piraten, piraten, piraten van de zee! Klaar om 

je piratendiploma te behalen? O, niet zo snel! Je moet eerst 

verschillende opdrachten uitvoeren voordat je een echte 

piraat kunt worden! 

Schip ahoy piraatjes!

Prijs: € 48 voor de 3-daagse

SPORT minimini 
°1.01.2016 - °31.12.2017
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Tijdens vakanties is er minimum één voorbereide thema-activiteit per leeftijdsgroep per dag 

voorzien. De thema’s waarin we deze zomer worden ondergedompeld, vind je hieronder.

DATUM TIELT AARSELE & KANEGEM

vr 1 - vr 8 juli Tanneke op ontdekkingsreis Welness

ma 11 - vr 15 juli Tanneke goes back in time Elfjes en draakjes

ma 18 - vr 22 juli Fun op the farm Gesloten

ma 25 - vr 29 juli Feel wel in je vel Gesloten

ma 1 - vr 5 augustus Heksensoep en zwabberpoten Trektocht door Europa / Gesloten

ma 8 - vr 12 augustus Jingle bell rocks Onderwaterwereld

di 16 - vr 19 augustus Wie zoekt die vindt Music Maestro

ma 22 - woe 31 augustus Hoe vettiger, hoe prettiger! Reis rond de wereld

TANNEKE minimini 
THEMA’S

Tanneke brengt deze zomer ook enkele activiteiten naar de opvang 

zelf. Hiervoor moet je enkel ingeschreven zijn voor de opvang, 

de activiteiten krijg je er gratis bovenop. Deze zullen meestal 

plaatsvinden tussen 9u00 en 15u30.

Hieronder een overzicht van wat we allemaal voor jou in petto hebben.

Uitgelicht: Daguitstap Kleuters Hoeve Ter Kerst

Op woensdag 10 augustus gaan we met de kleuters van Tanneke Tielt naar Hoeve Ter Kerst te Gits. We gaan op knuffeltoer 

langs alle dieren die er wonen op deze boerderij. Onze schoenen trekken we uit voor het blotevoeten pad. We spelen in de 

speeltuin en sluiten de dag af met een overheerlijk ijsje. 

DATUM ACTIVITEIT GEBOORTEJAAR 

TIELT

do 7 juli Meespeeltheater Jeuk ‘123 Piano’ (NM) 2010 - 2019

wo 13 juli De politie komt op bezoek 2017 - 2019

di 19 juli PICK-NICK in Patersbos 2017 - 2019

ma 8 augustus De wondere wereld van de bibliotheek (NM) 2017 - 2019

wo 10 augustus DAGUITSTAP: Hoeve Ter Kerst 2017 - 2019

di 23 augustus Sporten is gezond! (sporthal) 2017 - 2019

vr 26 augustus Vlaamse kermis 2010 - 2019

ma 29 augustus Sporten is gezond! (sporthal) 2017 - 2019

ACTIVITEITEN

°1.01.2017 - °31.12.2019 (kleuters)
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DATUM ACTIVITEIT GEBOORTEJAAR 

AARSELE

do 7 juli Meespeeltheater Jeuk ‘123 Piano’ (NM) 2010 - 2019

wo 13 juli De politie komt op bezoek 2017 - 2019

wo 24 augustus Zoektocht door Aarsele 2010 – 2019

di 30 augustus DAGUITSTAP: De Gavers 2010 – 2019

wo 31 augustus Vlaamse kermis 2010 – 2019

 

Uitgelicht: Daguitstap De Gavers

Op dinsdag 30 augustus gaan we met Tanneke Aarsele naar ‘De Gavers’ te Harelbeke. De kleuters vinden hier een 

avontuurlijke speeltuin en gaan samen met ons op kinderwandelzoektocht. Bij mooi weer spelen we ook in de lage 

waterspeeltuin. Het wordt een onvergetelijke dag! 

KANEGEM

do 7 juli Meespeeltheater Jeuk ‘123 Piano’ (NM) 2010 - 2019

wo 13 juli De politie komt op bezoek 2017 - 2019

wo 24 augustus Zoektocht door Kanegem 2010 – 2019

wo 25 augustus Vlaamse kermis 2010 – 2019

ma 29 augustus DAGUITSTAP: De Gavers 2010 – 2019

 

Uitgelicht: Daguitstap De Gavers

Op maandag 29 augustus gaan we met Tanneke Kanegem naar ‘De Gavers’ te Harelbeke.  

De kleuters vinden hier een avontuurlijke speeltuin en gaan samen met ons op  

kinderwandelzoektocht. Bij mooi weer spelen we ook in de lage waterspeeltuin.  

Het wordt een onvergetelijke dag! 

Tanneke Mini
°1.01.2017 - °31.12.2019 

(kleuters)
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TREASURE EILAND          

vr 1 t.e.m. vr 8 juli

“Ahoy maatjes op PocoLoco!” roept 

de oude kapitein Korneel. Hij duikt 

op op het speelplein met een groot 

geheim. Samen met een verdachte 

zeeman Piratuppa was hij de schat 

van Kapitein Blauwbaard op het 

spoor. Maar Piratuppa is met de 

noorderzon verdwenen en nu vreest 

kapitein Korneel dat hij nooit op tijd 

op Schatteneiland raakt. Wij helpen 

kapitein Korneel om de schat te 

bemachtigen! Maak je klaar voor 

Boten! Boekaniers! Buit!

POKEMON          

ma 11 t.e.m. vr 15 juli

Heb je ooit al gedroomd om de 

grootste Pokémon trainer van 

PocoLoco te worden? Of je eigen 

machtige Pokémons te trainen? 

We maken een passende outfit en 

natuurlijk onze eigen pokeballs.  

We kiezen een sterke trainersnaam 

en gaan aan de slag. Ga mee op reis 

doorheen de wereld van dit mystieke 

wezen. Pokémon, You gotta catch 

‘em all!

(ON)HANDIGE  
HARRY/HENRIETTE?          

ma 18 t.e.m. vr 22 juli

Kijk wat ik kan ... daar schrik je van!. 

Elke dag steek ik mijn handen uit de 

mouwen en kan de gekste dingen 

bouwen. Ben jij de Handige Harry/

Henriëtte die we zoeken? Steek dan 

samen met ons de handen uit de 

mouwen tijdens een onvergetelijke 

DIY-week! We maken de coolste 

dingen en tonen aan iedereen wat 

we allemaal al zelf kunnen!

maxi’smaxi’s
PocoLoco maximaxi
SPEELPLEINWERKING

°1.01.2010 - °31.12.2015

PocoLoco en Sport:  
°1.01.2010 - °31.12.2015

Tanneke Tielt: °2014 - °2016 (Sloebers)

         °2010 - °2013 (Tieners)

Tanneke Aarsele & Kanegem: °2010 - °2016
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INDIANA JONES          

ma 25 t.e.m. vr 29 juli

Indiana Jones is een uitmuntend archeoloog en 

ontdekkingsreiziger. Talloze levensbedreigende situaties 

heeft hij reeds overwonnen en tientallen landen heeft hij al 

afgereisd. Hij is dus de ideale persoon om ons te helpen 

op onze zoektocht naar de verdwenen farao. Misschien 

bevindt de farao zich in een of andere geheime gang in 

een piramide? Maar om dat te ontdekken, moeten we eerst 

hiërogliefen ontcijferen en proberen te ontsnappen aan 

de mummie. Gelukkig worden we beschermd door onze 

scarabee! Wie durft mee op zoektocht?

DE ERFENIS VAN EEN OUDE SCHOT          

ma 1 t.e.m. vr 5 augustus

Ergens hoog in het noorden van Engeland, ligt Schotland. 

En in Schotland ligt het landgoed van James McFly. James 

voelt zijn einde naderen en wil zijn hebben en houden niet 

nalaten aan een af ander tehuis voor dakloze zwerfkatten, 

maar wel aan PocoLoco. We krijgen die erfenis echter 

niet zomaar cadeau; er moeten eerst heel wat Schotse 

opdrachtjes tot een goed einde gebracht worden.

FC DE KAMPIOENEN          

ma 8 t.e.m. vr 12 augustus

Ons speelplein wordt de kantine van FC De Kampioenen. 

We spelen het FC De Kampioenenspel, bekijken een 

kampioenenfilm en spelen de grappigste kampioenen 

fragmenten na, mijn gedacht! De Kampioenen hebben 

naast voetballen nog een talent … zingen! We brullen de 

party-tracks mee, aan elkaar gemixt door DJ Marcske van 

Radio Hallo, imiteren Niels Destadsbader en de Romeo’s. 

Natuurlijk mag het Kampioenenlied niet ontbreken: 

Kampioen zijn blijft plezant!

TIKTOK          

di 16 t.e.m. vr 19 augustus

Met onze zelfgemaakte camera filmen we erop los. Niets 

ontsnapt aan onze aandacht. Ben jij al helemaal obsessed 

met TikTok en kun je niet zonder je dagelijkse portie 

dansjes en grappige filmpjes, dan is deze themaweek zeker 

iets voor jou. Een hele week dompelen we je onder in de 

wereld van de megapopulaire TikTok app. Er staan heel wat 

grapjes en voice-overs op ons programma.

SPACE IS THE PLACE          

ma 22 t.e.m. vr 26 augustus

Er is een ruimtewezen op PocoLoco geland dat weer terug 

wil naar zijn eigen planeet. Helaas is zijn ruimtevoertuig 

stuk. Hoe kunnen wij helpen om hem weer naar huis te 

krijgen? Dat heeft heel wat voeten in de aarde want ons 

ruimtewezen praat niet zoals wij; hij heeft een brief bij met 

allemaal gekke tekeningetjes …. Wie kan dat ontcijferen?

DE BUURTPOLITIE          

ma 29 t.e.m. wo 31 augustus

De stad krijgt te maken met genadeloze boeven. De politie 

probeert daar zo snel mogelijk verandering in te brengen 

en heeft al zijn troepen verzameld om die schoften op te 

sporen. Op het politiebureau leren ze ons aan de hand van 

een spel hoe wij kunnen meehelpen. Daarna zoeken we 

naar aanwijzingen, ondervragen mensen, zoeken sporen, 

lossen moeilijke puzzels en raadsels op. We nemen ook 

vingerafdrukken, controleren paspoorten … Vinden we de 

dader? 

PocoLoco Maxi
°1.01.2010 - °31.12.2015

16





ju
li

ju
li

MI
JN

 V
AK

AN
T
IE
KA

LE
N
D
ER

MI
JN

 V
AK

AN
T
IE
KA

LE
N
D
ER

M
A

A
N

D
A

G
D

IN
SD

A
G

W
O

E
N

SD
A

G
D

O
N

D
E

R
D

A
G

V
R

IJ
D

A
G

Z
A

TE
R

D
A

G
Z

O
N

D
A

G

1
2

3

4
5

6
7

8
9

10

11
12

13
14

15
16

17

18
19

20
21

22
23

24

25
26

27
28

29
30

31

G
E
S
LO

T
E
N

G
E
S
LO

T
E
N



au
gu

st
us

au
gu

st
us

M
A

A
N

D
A

G
D

IN
SD

A
G

W
O

E
N

SD
A

G
D

O
N

D
E

R
D

A
G

V
R

IJ
D

A
G

Z
A

TE
R

D
A

G
Z

O
N

D
A

G

1
2

3
4

5
6

7

8
9

10
11

12
13

14

15
16

17
18

19
20

21

22
23

24
25

26
27

28

29
30

31

G
E
S
LO

T
E
N

G
E
S
LO

T
E
N





UITSTAPPEN

KOKEN EN VLIEGEREN 
Voor de jongsten - °1.01.2012 - °31.12.2015

GARNALEN VISSEN EN BUITEN WESTEN          
Voor de oudsten - °1.01.2010 - °31.12.2011

do 7 juli

In de kinderkeuken bereiden we een smakelijke waaier aan 

kindvriendelijke vishapjes. Na de picknick gaan we aan 

de slag om een kleurrijke vlieger te maken. Wie vliegt het 

hoogst?

Kruien in het ondiepe water is net als schatten zoeken 

op een zolder: je weet nooit wat je zult vinden. Gelaarsd 

en gespoord, als echte garnaalkruiers stappen we de zee 

in. Geen paniek, de garnaalkruier helpt iedereen bij het 

onderzoek. De gevangen buit mag je alvast meenemen naar 

huis. Na de lunch zoeken we spelenderwijs onze weg via 

windroos en kompas. We verliezen er zeker het  noorden niet 

bij!

Afspraak uiterlijk: 8u30 - Watewy 

Terug omstreeks: 17u00 - Watewy

FOSSIELEN EN OPALE LASER          

do 14 juli

In het hele gebied rond Cap Blanc-Nez zijn fossielen uit het 

Krijttijdperk te vinden. We gaan op zoek naar versteende 

inktvissen, sponsdieren, zee-egels, haaientanden en 

ammonieten. Een fossiel vinden en beseffen dat je iets in je 

handen hebt dat miljoenen jaren oud is, dat geeft iedereen 

een kick toch?!

Uitgerust met een infrarood vizierwapen en onbeperkte 

munitie zijn we klaar voor een namiddag vol camouflage, 

hinderlagen, veel lol en adrenaline maar vooral 100 % actie! 

Opale Laser, here we come! (Best sportschoenen meenemen) 

(Het materiaal heeft CE-certificering)

Afspraak uiterlijk: 8u00 - Watewy

Terug omstreeks: 19u00 - Watewy

Afwijkende prijs: € 25

Voor de uitstappen dien je apart in te schrijven in Kwandoo, je hoeft dan niet meer in te schrijven voor de speelpleinwerking.  
De kostprijs voor de uitstap beslaat het volledige dagdeel (namiddag of volledige dag).

PocoLoco maximaxi

PocoLoco
maximaxi

SCHUIFERSKAPELLE

ma 4 t.e.m. vr 8 juli , ma 11 t.e.m. vr 15 juli,  
di 16 t.e.m. vr 19 augustus  
en ma 22 t.e.m. vr 26 augustus

Ook deze zomervakantie kunnen kinderen van 3 tot 12 

jaar die in Schuiferskapelle wonen of er school lopen in 

eigen dorp naar de speelpleinwerking. Omwille van de 

beschikbare plaats kunnen we maximaal 20 kinderen op 

hetzelfde tijdstip toelaten.

De algemene en praktische zaken (hoe registreren, uren, 

kostprijs, startmoment inschrijvingen ...) zijn dezelfde als bij 

de andere PocoLoco-werkingen (www.tielt.be/jeugd).  

Opgelet! Dit jaar dien je je kind online in te schrijven. 

°1.01.2010 - °31.12.2015
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MAS - WERELDREIZIGER          

di 19 juli

De bus brengt ons naar Kruibeke waar we de waterbus 

nemen naar Antwerpen. We stappen het laatste stukje naar 

het MAS, het Museum aan de Stroom van 10 verdiepingen 

hoog! We bezoeken verschillende etages en helemaal 

boven, op de 10de verdieping genieten we van een 360 

graden panorama over de stad, de haven en de stroom. 

Na de picknick ontmoeten we als echte wereldreizigers 

allerlei nieuwe culturen en figuren. Zo luisteren we naar 

het verhaal van een mummie die op het punt staat om een 

wel héél lange reis te maken. Even later ontmoeten we 

een mysterieuze olifant uit India en in Afrika verschuilen 

we ons achter een masker. Na al dit speur- en zoekwerk 

gaan we aan de slag in het atelier waar we een prachtig 

verstopkunstwerk maken.

Afspraak uiterlijk: 8u30 - Watewy

Terug omstreeks: 18u00 - Watewy

PLANCKENDAEL          

do 18 augustus

Tijdens onze daguitstap naar Planckendael vertelt de gids 

ons heel wat over de taal van de dieren en krijgen we een 

rondleiding langs enkele hoogtepunten van het park. We 

wandelen tussen de Malagassische ringstaartmaki’s en met 

een beetje geluk kunnen we de pinguïns voederen. De 

olifantentempel van Kai-Mook en haar familie  vergeten we 

ook niet. In het continent Amerika klimmen de neusberen 

boven je hoofd, aai je hangoorgeiten en sta je oog in oog 

met de bizons … 

Afspraak uiterlijk: 8u30 - Watewy

Terug omstreeks: 17u30 - Watewy

TECHNOPOLIS          

do 25 augustus

Ben je nieuwsgierig hoe het voelt om op een spijkerbed 

te liggen, om op een kabel te fietsen van 5 meter hoog of 

op de maan te wandelen? Wil je graag eens een vliegtuig 

besturen, schuilt er een onderzoeker of een detective 

in jou? In de nieuwe expo Zeekracht dompelen we ons 

letterlijk helemaal onder in de zee. Of toch bijna letterlijk… 

Schrik niet als er vissen rondom je heen en tussen je voeten 

zwemmen en je overal naartoe volgen. Bijten doen ze 

niet. Door de interactieve projecties op de vloer en op 

de wanden waan je je het ene moment aan de kust, het 

volgende op de bodem van de zee en niet veel later in de 

haven. Zo zag je de onderwaterwereld nog nooit! En wat 

is een bezoek aan Technopolis zonder enkele demo’s waar 

je haren van rechtop gaan staan (soms letterlijk!) en een 

spectaculaire show om achterover van te vallen! Achter elke 

hoek schuilt een nieuwe ontdekking. Ga mee op pad en 

ontdek dat wetenschap overal is.

Afspraak uiterlijk: 9u00 - Watewy

Terug omstreeks: 18u00 - Watewy

PocoLoco Maxi
°1.01.2010 - °31.12.2015
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START TO MTB EN FUNSPORT 3-DAAGSE

di 5 t.e.m. do 7 juli  
°2010 - °2012

Nog nooit gemountainbiket?  
Dan is deze 3-daagse iets voor jou. De begeleiders leren je 
de basistechnieken zoals klimmen, dalen, bochten nemen, 
remmen … Je ontdekt de leuke onverharde paadjes van het 
nieuwe MTB-parcours en geniet van fietsen in de natuur. 
Halve dag MTB en halve dag omnisport.
Mee te brengen: fiets die tegen een stootje kan of 
mountainbike, fluohesje, helm en binnenband geschikt voor 
eigen fiets
Geen zwemmen.

Prijs: € 48 voor de 3-daagse

MIDWESTOLYMPICS

vr 8 juli 
°2010 - °2012

We trekken richting Oostrozebeke voor de jaarlijkse sport-
kampioenschappen: Midwestolympics. De spelen waarbij 
verschillende gemeentes uit de streek het tegen elkaar 
opnemen in verschillende sportproeven o.a. floorball, 
paratocht, survivalrun, teambuilding, step... Zin om onze 
stadskleuren te verdedigen? Join the group en schrijf snel in!
Mee te brengen: zwemgerief, witte T-shirt, sportieve 
kledij, gezonde versnaperingen, lunchpakket + drankjes en 
zakgeld

Afspraak uiterlijk:  

9u15 - Sportsite De Ponte

Terug omstreeks:  

15u45 - Sportsite De Ponte

Prijs: € 10

CRAZY SPORTMIX 3-DAAGSE

di 5 t.e.m. do 7 juli 
°2013 - °2015

Crazy sportmix! Dat is de naam van deze verrassende 
3-daagse. Welke sporten er precies in de mix zitten is een 
geheim. Maar één ding is zeker: de MIX zit vol keitoffe 
sporten en spelletjes! 
Zwemmen op donderdag.

Prijs: € 36 voor de 3-daagse 

MUZIEK- EN RACKETSPORT 2-DAAGSE

di 12 en wo 13 juli 
°2010 - °2015

Op een speelse manier gaan we samen musiceren, 
djembé spelen, instrumenten maken en nog veel meer. 
Dagelijks komen er tal van slagspelen aan bod (badminton, 
pickleball, tennis ...) 
Geen zwemmen.

Prijs: € 24 voor de 2-daagse

KUNST EN AMERICAN GAMES 2-DAAGSE

do 14 en vr 15 juli 
°2010 - °2015

Tijdens deze tweedaagse kan je je uitleven met verf, 
penseel en nog veel meer! Dit alles afgewisseld met een 
flinke portie Amerikaanse sporten zoals baseball, kickball, 
floorball ... 
Mee te brengen: een schort of oud hemd/T-shirt van papa 
dat vuil mag worden …
Geen zwemmen.

Prijs: € 32 voor de 2-daagse

SPORT maximaxi 
°1.01.2010 - °31.12.2015

23



WERELDSPORT 2-DAAGSE          

ma 8 en di 9 augustus 
°2010 - °2015

We maken een reis rond de wereld en spelen tal van 
sporten uit verschillende landen zoals ultimate frisbee, 
baseball, new games, intercrosse, Namibisch touwtrekken 
… en nog zo veel meer! Met een goede teamspirit en een  
vuistje vliegen we erin! Go for it!
Zwemmen op dinsdag. 

Prijs: € 20 voor de 2-daagse

SPEURNEUZEN 3-DAAGSE          

wo 10 t.e.m. vr 12 augustus 
°2010 - °2015

Kruip in het vel van Sherlock Holmes of Hercule Poirot.  
Help misdrijven op te lossen, geheime codes te ontcijferen 
en ga op zoek naar het juiste spoor. Schrijf je als de bliksem 
in voor dit kamp en werk je missie af in een race tegen de 
klok.
Zwemmen op donderdag. 

Prijs: € 30 voor de 3-daagse

THEATER, MUZIEK EN SPORTFUN 4-DAAGSE          

di 16 t.e.m vr 19 augustus 
°2010 - °2015  
i.s.m. Mooss en Bamm

Knikkende knieën en klotsende oksels. Uit het hoofd en in 
het lijf! In deze meerdaagse workshop duik je in de wereld 
van het lichaam. Je maakt muziek en steekt al dansend met 
weinig woorden een theaterstuk in elkaar. Dagelijks staan er 
ook verschillende leuke sporten op het programma!
Geen zwemmen.

Prijs: € 84 Voor de 4-daagse

ONTWERP, WATER- EN SPORT 3-DAAGSE

ma 22 t.e.m. wo 24 augustus  
°2010 - °2013 i.s.m. VTI

Hop hop! Laat je brein op volle toeren 
draaien en steek de handen uit de mouwen: 
we werken enkele dagen aan een project waarbij jij de 
ontwerper bent! Laat je zotste ideeën de vrije loop en werk 
met moderne machines en materialen. Geen voorgekauwde 
plannen: we bouwen onze eigen creaties. Jouw STEM 
neemt het voortouw! 

Naast een ½ dag praktijk geniet je dagelijks van een frisse 
duik in het zwembad en andere sporten.
Dagelijks zwemmen.

Place2be: opvang en activiteiten in het Vrij Techn. Instituut 
- De ingang is langs de parking van supermarkt Deweerdt. 

Prijs: € 48 voor de 3-daagse

WATER- EN SPORTKRIEBEL 2-DAAGSE          
ma 22 en di 23 augustus

wo 24 en do 25 augustus  
°2014 - °2015

Kan je niet kiezen? Wil je een beetje proeven van allerlei 
sporten? Dan is dit kamp op je lijf geschreven. Ploeg-, 
slag- en individuele sporten … Voor elk wat wils. Om te 
ontspannen nemen we dagelijks een frisse duik in het 
zwembad en ravotten we op de Obstakel Run Tiki Aloha. 
De diverse grote obstakels zorgen voor een onvergetelijke 
speelervaring.
Dagelijks zwemmen.

Prijs: € 22 voor de 2-daagse

DANS- EN WATERSPORT 3-DAAGSE          

wo 24 t.e.m. vr 26 augustus 
°2010 - °2013

Beleef de leukste 3-daagse ooit! Trek je makkelijke kleren 
aan, haal je dansschoenen uit de kast en kom shaken, 
grooven, dansen en springen! Als kers op de taart maak je 
zelf jouw kledij en accessoires voor de dansshow op vrijdag 
26 augustus in Tielt.
Mee te brengen: jeansshort, effen witte T-shirt of topje
Zwemmen op woensdag en donderdag. 

Prijs: € 48 voor de 3-daagse

SPORT Maxi
°1.01.2010 - °31.12.2015

24



Tanneke Tielt: °2014 - °2016 (Sloebers)

           °2010 - °2013 (Tieners)

Tanneke Aarsele & Kanegem: °2010 - °2016

In Tielt gaan we regelmatig op woensdagvoormiddag zwemmen, ook Aarsele en Kanegem gaan soms zwemmen.  

Dit zwemmen is enkel met de tieners (geboortejaar 2010-2013), tenzij anders aangegeven. Alle ingeschreven kinderen op die 

dag nemen deel aan het zwemmen. We vertrekken om 9u30 naar het zwembad en voorzien een terugkeer om 12u00.  

De uren voor Waregem en Wingene kunnen afwijken.

DATUM TIELT AARSELE & KANEGEM

vr 1 - vr 8 juli Tanneke op ontdekkingsreis Welness

ma 11 - vr 15 juli Tanneke goes back in time Elfjes en Draakjes

ma 18 - vr 22 juli Fun op the farm Gesloten

ma 25 - vr 29 juli Feel wel in je vel Gesloten

ma 1 - vr 5 augustus Heksensoep en zwabberpoten Trektocht door Europa/Gesloten

ma 8 - vr 12 augustus Jingle bell rocks Onderwaterwereld

di 16 - vr 19 augustus Wie zoekt die vindt Music Maestro

ma 22 - wo 31 augustus Hoe vettiger, hoe prettiger! Reis rond de wereld

TANNEKE maxi maxi 

Zwemmen

DATUM ACTIVITEIT GEBOORTEJAAR 

TIELT

wo 6, 13, 20, 27 juli Zwemmen Tielt 2010 - 2013

wo 3, 10, 17 augustus Zwemmen Tielt 2010 - 2013

wo 24 augustus Zwemmen Tieltse zwemweek 2010 - 2013

do 25 augustus Zwemmen Wingene 2014 - 2016

vr 26 augustus Zwemmen Tieltse zwemweek 2010 - 2013

wo 31 augustus Zwemmen Tielt 2010 - 2013

AARSELE

wo 10 augustus Zwemmen Wingene 2010 - 2016

ma 22 augustus Zwemmen Tieltse zwemweek 2010 - 2013

KANEGEM

wo 10 augustus Zwemmen Wingene 2010 - 2016

di 23 augustus Zwemmen Tieltse zwemweek 2010 - 2013

Tijdens vakanties is er minimum één voorbereide thema-activiteit per leeftijdsgroep per dag 

voorzien. De thema’s waarin we deze zomer worden ondergedompeld, vind je hieronder.THEMA’S
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Tanneke brengt deze zomer ook enkele activiteiten naar de opvang zelf. Hiervoor moet je enkel ingeschreven zijn voor de 

opvang, de activiteiten krijg je er gratis bovenop. Die activiteiten zullen meestal plaatsvinden tussen 9u00 en 15u30. 

Hieronder een overzicht van wat we allemaal voor jou in petto hebben.

DATUM ACTIVITEIT GEBOORTEJAAR 

TIELT

vr 1 juli Dansen met de beentjes (dansinitiatie in VM) 2010 - 2016

ma 4 juli DAGUITSTAP SLOEBERS: Kinderboerderij d’oude Smelterij 2014 - 2016

do 7 juli Floorballinitiatie (VM) 2010 - 2016

do 7 juli Meespeeltheater Jeuk ‘123 Piano’ (NM) 2010 - 2019

do 14 juli Politiespel in politiekantoor (VM) 2010 - 2016

vr 15 juli DAGUITSTAP TIENERS: De Kijkuit 2010 - 2013

di 9 augustus Sport je fit (Sporthal VM) 2014 - 2016

do 11 augustus Sport je fit (Sporthal VM) 2010 - 2013

ma 22 augustus Paintball @ Meikensbossen 2010 - 2013

di 23 augustus Op tocht door Tielt 2014 - 2016

do 25 augustus Floorballinitiatie (VM) 2010 - 2013

vr 26 augustus Vlaamse kermis 2010 - 2019

di 30 augustus Sport je fit (Sporthal VM) 2014 - 2016

di 30 augustus Sport je fit (Sporthal NM) 2010 - 2013

Uitgelicht: Daguitstap Sloebers Kinderboerderij d’oude Smelterij

Op maandag 4 juli gaan we met de sloebers van Tanneke Tielt naar d’oude Smelterij te Torhout. We brengen een bezoek aan 

de boerderijdieren, bakken ons eigen broodje en ravotten in de speeltuin. Het wordt een dag vol dierplezier! 

 

Uitgelicht: Daguitstap Tieners De Kijkuit 

Op vrijdag 15 juli gaan we met de tieners van Tanneke Tielt naar De Kijkuit te 

Beernem. Dit wordt een dag vol avontuur. Overwin samen met je vrienden het 

hoogteparcours, bedwing de klimmuur en daal af via de duizelingwekkende  

death-ride. Wie weet kunnen we ook nog boogschieten of met de kajak varen.  

Ga je ook mee?  

ACTIVITEITEN

TANNEKE Maxi
Tanneke Tielt: °2014 - °2016 (Sloebers)

           °2010 - °2013 (Tieners)

26



DATUM ACTIVITEIT GEBOORTEJAAR 

AARSELE

do 7 juli Meespeeltheater Jeuk ‘123 Piano’ (NM) 2010 - 2019

di 12 juli Bosspel en PICK-NICK 2010 - 2016

do 14 juli Politiespel in politiekantoor (NM) 2010 - 2016

di 2 augustus Fietstocht en Zwemmen 2010 - 2013

di 16 augustus Dansen met de beentjes (dansinitiatie in VM) 2010 - 2016

wo 24 augustus Zoektocht door Aarsele 2010 - 2019

di 30 augustus DAGUITSTAP: De Gavers 2010 - 2019

wo 31 augustus Vlaamse kermis 2010 - 2019

Uitgelicht: Daguitstap De Gavers

Op dinsdag 30 augustus gaan we met Tanneke Aarsele naar ‘De Gavers’ te Harelbeke. De oudste 

kinderen overwinnen samen met ons het hoogteparcours, de jongere kinderen het kindercircuit. 

Daarnaast leven we ons uit in de speeltuin.  

Vergeet bij mooi weer je zwemgerief niet. Het wordt een onvergetelijke dag!

Tanneke Tielt: °2014 - °2016 (Sloebers)

           °2010 - °2013 (Tieners)

Tanneke Aarsele & Kanegem: °2010 - °2016
TANNEKE maxi maxi 
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DATUM ACTIVITEIT GEBOORTEJAAR 

KANEGEM

do 7 juli Meespeeltheater Jeuk ‘123 Piano’ (NM) 2010 - 2019

di 12 juli Bosspel en PICK-NICK 2010 - 2016

do 14 juli Politiespel in politiekantoor (NM) 2010 - 2016

wo 17 augustus Dansen met de beentjes (dansinitiatie in VM) 2010 - 2016

wo 24 augustus Zoektocht door Kanegem 2010 - 2019

do 25 augustus Vlaamse kermis 2010 - 2019

ma 29 augustus DAGUITSTAP: De Gavers 2010 - 2019

Uitgelicht: Daguitstap De Gavers

Op maandag 29 augustus gaan we met Tanneke Kanegem naar ‘De Gavers’ te Harelbeke. 

De oudste kinderen overwinnen samen met ons het hoogteparcours, de jongere kinderen het 

kindercircuit. Daarnaast leven we ons uit in de speeltuin. Vergeet bij mooi weer je zwemgerief niet. 

Het wordt een onvergetelijke dag!

Tanneke Tielt: °2014 - °2016 (Sloebers)

           °2010 - °2013 (Tieners)

Tanneke Aarsele & Kanegem: °2010 - °2016
TANNEKE maxi maxi 
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tienerstieners PocoLoco en Sport:  
°1.01.2007 - °31.12.2010

Zin in spetterende activiteiten? Tuuuurlijk! 

Kom alleen of samen met je vrienden naar de tienerwerking want alles is daar SUPERleuk!

Je kan per dag inschrijven. Een hele week deelnemen is zeker geen must ... 

In de tienerwerking heb je een waaier aan keitoffe, coole, uitdagende activiteiten zoals: 

pretparkbezoek Walibi, avontuur, padel, zwerkbal, waterski, moordspel, cinema in Roeselare, 

keuzeactiviteiten …

Keuzeactiviteiten? Wa is da?

Een waaier aan activiteiten : stadsspelen, koken, een verwenvoormiddag, marblemania, gotcha, bescherm je ei (wie slaagt erin 

om zijn ei op het einde van de dag heel te houden?) …

We houden ook rekening met jouw ideeën … heb je er eentje? Laat het zeker weten.

Het wordt ongetwijfeld een MÉGAzomer!
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ACTIVITEITEN In Kwandoo vind je de info wat er op die dag moet meegebracht worden.  

Vergeet ook niet te kijken waar je moet zijn en hoe laat we afspreken!

DATUM LOCATIE EN ACTIVITEIT WAAR EN WANNEER? KOSTPRIJS

JULI

ma 4 juli Walibi
St-Paulus, 

8u30 - 19u00
€ 25

di 5 juli Keuzeactiviteiten, padel en zwerkball
St-Paulus, 

9u30 - 16u30
€ 10

wo 6 juli Keuzeactivteit (stadsspel) en hiphop
Sportsite De Ponte, 

9u30 - 16u30
€ 10

do 7 juli Virtual Reality ism STEMmania@vti 
VTI - Ingang via parking 
supermarkt Deweerdt, 

9u30 - 16u30
€ 10

vr 8 juli Keuzeactiviteiten en gelblaster 
St-Paulus,

9u30 - 16u30 
€ 10

vr 8 juli Midwestolympics te Oostrozebeke (°2010)
Sportsite De Ponte,

9u15 - 15u45
€ 10

wo 13 juli Adventureday - Transfo-Adventure Zwevegem
Sportsite De Ponte,

8u30 - 17u15
€ 30

AUGUSTUS

do 18 augustus Tsjaka-adventure Geestige put - Waregem 
Sportsite De Ponte,

9u00 - 16u50
€ 30

ma 22 augustus Keuzeactiviteit en goochelworkshop
St-Paulus,

9u30 - 16u30
€ 10

di 23 augustus Mountainbike, frietje stekken en keuzeactiviteiten 
St-Paulus,

9u00 - 16u30
€ 10

wo 24 augustus Keuzeactiviteit en cinema Roeselare
St-Paulus,

9u30 - 17u30
€ 10

do 25 augustus Zwemmen en floorball
Sportsite De Ponte,

9u30 - 16u30
€ 10

vr 26 augustus Virtual Reality ism STEMmania@vti 
VTI - Ingang via parking 
supermarkt Deweerdt,

9u30 - 16u30
€ 10

ma 29 augustus Moerasparcours en Waterski
Sportsite De Ponte,

8u25 - 17u20
€ 30

PocoLoco en Sport:  

°1.01.2007 - °31.12.2010
TIENERS  
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Naast de toffe activiteiten van Tanneke, PocoLoco en Sport organiseert Stad Tielt ook 

een specifiek aanbod voor kinderen met een beperking (Babbeloe) en voor anderstalige 

kinderen (De Taalsprong).

De bib organiseert deze zomer maar liefst twee toffe leesacties en in het zwembad kan 

je je een week uitleven op een opblaasbare attractie. Klaar om je talenten te ontdekken?

Na de vakantie verwelkomen de academies alle creatievelingen en musici. Neem alvast 

een kijkje op hun website! Ook maken we je graag warm voor de gezinssportmarkt en in 

september zetten we #TeensOnly verder, de place-to-be voor wie tussen 12 en 16 jaar is!

en meer ...en meer ...
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BIBLIOTHEEKBIBLIOTHEEK
LEES MEE MET STOEFSLANG

wo 1 juli t.e.m. wo 31 augustus 
Voor kinderen die volgend schooljaar naar het 2de leerjaar 
gaan

De Tieltse bib wil de eerste lezertjes aan het lezen houden 
tijdens de zomervakantie. De kinderen die eind juni het 
eerste leerjaar achter zich laten, hebben een enorme stap 
vooruit gezet. Ze hebben leren lezen! Maar nu staan er 
twee lange vakantiemaanden voor de deur en vaak gaat dit 
gepaard met wat achteruitgang. Dat kan vermeden worden 
door af en toe een stukje te lezen. Het is voor ouders echter 
niet makkelijk om een eerste lezertje te motiveren zich aan 
het lezen te zetten. 

De bib werkte een project uit om de kinderen op een speelse 
manier boekjes te laten lezen. Met de Stoefslang lezen de 
kinderen tegen eind augustus tot 16 boekjes en ze kunnen 
daar een tof diploma mee verdienen. Als ze daarbovenop 
ook de 14 leesblaadjes afwerken, dan winnen ze ook nog het 
gouden zegel!

Inschrijven: T 051 42 82 10 of bibliotheek@tielt.be
Gratis deelname, deelnamematerialen kunnen worden 
opgehaald vanaf 21 juni aan de balie van de bib.

DE REIS VAN GIJS

wo 1 juli t.e.m. wo 31 augustus 
Voor kinderen die volgend schooljaar naar het 3de leerjaar 
gaan

Gijs de berggeit wil een bezoekje brengen aan Stoefslang. 
Dat doet hij normaal gezien elke zomervakantie. Stoefslang 
kan zo’n mooie verhalen vertellen en Gijs is dol op verhalen! 
Vorig jaar is hij niet op bezoek kunnen gaan omdat de 
grenzen dicht waren vanwege Corona. En omdat Gijs zelf 
niet kan lezen, heeft hij twee lange jaren geen enkel nieuw 
verhaal leren kennen. Dit jaar wil Gijs het anders aanpakken. 
In plaats van de hele tijd verhalen te beluisteren, wil hij dat 
Stoefslang hem leert lezen. Maar de tocht naar het huisje 
van Stoefslang is lang en niet zonder gevaar! Er zijn overal 
hindernissen waar hij niet voorbij kan. Gelukkig kunnen de 
kinderen hem helpen op zijn tocht. En dat doen ze door 
boeken te lezen.

Gratis deelname, deelnamematerialen kunnen worden 
opgehaald vanaf 21 juni aan de balie van de bib.

IN DE GREEP VAN DE BOEKENBOEF

wo 1 juli t.e.m. za 27 augustus 
Voor kinderen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar

Er is een schurk aan de slag in de bib: de boekenboef! Hij 
veroorzaakt ophef en chaos door alles wat met lezen te 
maken heeft te saboteren. Hij steelt boeken uit de bib, hij 
wisselt letters om, hij zet letters in spiegelbeeld, hij verspreidt 
met opzet saaie verhalen, hij beschadigt boeken door erin 
te kleuren, hij gijzelt de populairste boeken voor losgeld 
en hij zet boeken op de foute plaats zodat ze onvindbaar 
worden … De enige die hem kan stoppen is Tinneke Konings 
maar ook zij is uitgeschakeld. Onze schurk heeft haar een 
slaapdrankje gegeven en nu wordt ze niet meer wakker. 
Enkel voor heel veel losgeld krijgen we het tegengif. 

De bib roept de hulp in van alle Tieltse kinderen: help ons de 
leesheld te bevrijden, help ons de schurk te ontmaskeren en 
help ons te ontdekken waarom de schurk het leesplezier van 
iedereen te saboteren. En hoe doe je dat? Door boeken te 
lezen!

Gratis deelname, deelnamematerialen kunnen worden 
opgehaald vanaf 21 juni aan de balie van de bib.

VIND EEN SCHAT VAN VLIEG IN DE BIB

wo 1 juli t.e.m. wo 31 augustus 
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Ook in bib van Tielt verstopt Vlieg deze zomer een schat. 
Duik in deze gratis zomerse zoektocht tussen de boeken, 
dvd’s en strips. Jouw neus wijst de weg naar de schat want 
dit jaar is het thema ‘Ruik jij wat ik ruik? Volg het parcours 
met opdrachten en open de schatkist! 

Deze zoektocht is geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, 
duurt ongeveer 20 minuten en is uiteraard te combineren 
met een bezoek aan de bib. Reserveren is niet nodig. 
Kom gewoon even langs tijdens de openingsuren en ga 
op schattenjacht! Vind je de schatkist, dan win je een leuk 
gadget en je krijgt ook een geheime code. Met die code kun 
je een gezellig familieweekend voor het hele gezin winnen!

Gratis deelname, Kan je zoon/dochter nog niet goed lezen, 
dan is assistentie van mama of papa wenselijk.
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DE TAALSPRONGDE TAALSPRONG
WAT
Deze zomerschool is een taalspeelweek voor 
schoolkinderen van wie de thuistaal niet het Nederlands is. 
We verwachten 30 kinderen vanaf eind 2de kleuter t.e.m. 
eind 2de leerjaar. De themaweek zit vol spel, creativiteit, 
uitstappen, kampsfeer en taal en heet dan ook ‘De 
Taalsprong’.

WANNEER EN WAAR
ma 8 t.e.m. vr 12 augustus 
Dagelijks van 9u00 tot 16u00  
(vrijdag tot 15u00).
St Paulus, Fonteinestraat 15 

MEER INFO EN INSCHRIJVEN
Inschrijven kan in samenspraak met het zorgteam van elke 
Tieltse basisschool of het Sociaal Huis 
Deken Darraslaan 60 - T 051 40 90 52.

Kostprijs voor de hele week bedraagt € 10; wie effectief 
de hele week deelneemt, recupereert € 5.

WAT
Babbeloe is een kleine vakantiewerking op maat van 
kinderen (5 t.e.m. 14 jaar) met een beperking uit de regio 
Tielt. We zorgen voor een aangepaste omgeving, een leuk 
spelprogramma, extra aandachtsvrijwilligers en individuele 
ondersteuning waar nodig.
Broers en/of zussen zijn ook welkom om te komen 
meespelen! De gemotiveerde vrijwilligersploeg wordt 
ondersteund door een beroepskracht van VOC Opstap vzw.

WAAR EN WANNEER
ma 11 t.e.m. vr 15 juli,  
ma 18 t.e.m. vr 22 juli (m.u.v. 21 juli), ma 25 t.e.m. vr 29 juli,  
ma 1 t.e.m. vr 5 augustus
Dagelijks van 9u00 tot 16u00.  
Er is vooropvang vanaf 8u00 en naopvang tot 17u00.
Stedelijke Kunstacademie - Kerkstraat 13

INFOGESPREK
Komt jouw kind voor de eerste keer? Dan nodigen we je 
graag uit voor een kennismakingsgesprek. Op die manier 
leren we jullie beter kennen. We beantwoorden al je vragen 
en brengen praktische zaken (o.a. medische fiche) meteen 
in orde.

MEER INFO EN INSCHRIJVEN
Tine Vansteenkiste - Jeugdwerker VOC Opstap vzw
T 051 40 15 57 of T 051 20 65 59 
jeugdwerk@vocopstap.be

BABBELOEBABBELOE

ma 22 t.e.m. vr 26 augustus

Het Tieltse zwembad wordt opgevrolijkt met een opblaasbare 
structuur: Obstakel Run Tiki Aloha. Op deze grote 
waterstormbaan zijn het niet alleen de hindernissen die het 
tot een avontuur maken, er zit namelijk ook een competitie-
element in.
Door de dubbele klimwand en dubbele glijbaan kan je samen 
met je vrienden een wedstrijdje organiseren. De diverse grote 
obstakels zorgen voor een onvergetelijke speelervaring op dit 
eindeloos lange parcours van 12 meter.  
Kom dagelijks ravotten in en op het water. Waterpret 
verzekerd! De structuur ligt in het water van maandag t.e.m. 
vrijdag van 9u30 tot 11u45 en van 14u00 tot 17u00.

Prijs: toegangsticket

TIELTSE TIELTSE 
ZWEMWEEKZWEMWEEK
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STEDELIJKE ACADEMIE  STEDELIJKE ACADEMIE  
VOOR MUZIEK EN WOORDVOOR MUZIEK EN WOORD

Wil jij ook een instrument leren bespelen, toneel spelen, zingen, verhalen verzinnen, liedjes maken …? 

Dan ben je hier aan het juiste en leukste adres. Vanaf 6 jaar zijn kinderen en jongeren welkom aan de Stedelijke Academie voor 
Muziek en Woord voor het verkennen van de wondere wereld van muziek en woord.
Buiten de schooltijden krijg je bij ons de kans om vleugels te geven aan je creatieve en artistieke vaardigheden.

Een goed uitgebouwde infrastructuur, een ruim aanbod van didactische 
middelen en gespecialiseerde lesgevers wachten op jou. Bij ons krijg 
je de onmisbare schat van jarenlang creatief plezier, een flinke dosis 
verbeelding en een brede waaier aan vormende kansen.  
Met ca. 1.300 leerlingen speelt onze academie in de stad en  
in de regio Tielt een belangrijke sociale, vormende en culturele rol.

Zin om te tekenen, schilderen, boetseren, maken, ontwerpen en leren?  
Of je nu je eerste stappen zet of al bakken ervaring hebt, binnen de 
Kunstacademie Tielt hebben we voor jou zeker een plaatsje. Met specifieke 
ateliers op vlak van tekenen, schilderen, keramiek, fotokunst, striptekenen, 
beeldhouwen, grafiek, architectuur en meer! Wij zijn er voor kleine en grote 
talenten, vanaf 6 jaar. En dit op verschillende plaatsen in en rond Tielt.  
Ook in jouw buurt!

Met bijna twee eeuwen ervaring is de Stedelijke Kunstacademie dé plaats 
waar je op een speelse manier jezelf beeldend leert uitdrukken, waar je 
kunstenaars ontmoet én kennis maakt met de meest diverse materialen en 
technieken.

STEDELIJKE STEDELIJKE 
KUNSTACADEMIE KUNSTACADEMIE 

WANNEER 

De lessen aan beide academies starten vanaf 1 september. In de 
loop van de maand september kunnen nieuwe leerlingen enkele 
lessen op proef volgen. 

Online inschrijven kan vanaf 18 juni en tot eind september.

Meer info: 
www.academietielt.be
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In september gaan we terug van start met #TeensOnly 

BEN JE TUSSEN 12 EN 16 JAAR EN ZOEK JE EEN PLEKJE 
WAAR ENKEL TIENERS WELKOM ZIJN? KOM DAN OP 
WOENSDAGNAMIDDAG NAAR ONS TIENERHUIS IN DE 
KOMMEL!

Je kan er wat rondhangen, een spel spelen, tafelvoetballen, 
iets drinken aan de bar, chillen met je vrienden, een plaatsje 
zoeken in de tuin, een dansje placeren op je favoriete muziek …  
alles is bespreekbaar en veel is mogelijk.

Komen en gaan wanneer je wil? Heel zeker. Inkom betalen? 
Nee hoor, je loopt gewoon binnen. Dorst? Bestel een drankje 
aan een vriendenprijsje of breng zelf iets mee. Ook je broodje 
eten na school kan hier gerust.

Open elke woensdag van 12u00 tot 18u00

Generaal Maczekplein 2, Tielt
Gratis

Vragen, bedenkingen of een voorstel?
Dienst Jeugd - De Kommel 
T 051 42 82 40 - jeugddienst@tielt.be

zo 4 september 

SAMEN SPORTEN KAN! 
IEDEREEN WELKOM!

Kom langs en proef van een  
gevarieerd aanbod aan sporten!

 
Place2be: Sportsite De Ponte - Sportlaan 3

Uren: doorlopend tussen 9u00 en 15u00

Vooraf inschrijven bij de dienst Sport: 
kind € 2 / volwassene € 3 
Dag zelf: kind € 4 / volwassenen € 5

Meer info: vanaf augustus op www.tielt.be en 
FB dienst Sport Stad Tielt

AMUSEMENT VERZEKERD!

GEZINSSPORTDAGGEZINSSPORTDAG

#TEENSONLY#TEENSONLY
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