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VAKANTIEGIDS
Haacht

Pasen 2018

Activiteiten voor kinderen en jongeren in Haacht
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De gemeente stapt over naar een nieuwe inschrijvingstool voor jeugd- en sportactiviteiten. 
Vanaf 13 februari kan je in het nieuwe systeem een profiel aanmaken; vanaf 15 februari kan je 
inschrijven voor de zomeractiviteiten.

activiteiten in de paasvakantie � � inschrijven via Grabbis.
activiteiten in de zomervakantie � � inschrijven via de nieuwe inschrijvingstool.

Nieuwe online inschrijvingstool

voor jeugd- en sportactiviteiten

Alvorens je je kind kan inschrijven, moet je zijn of haar gegevens doorgeven aan het onthaal. 
Kinderen die eerder al aan een van onze activiteiten deelnamen (Grabbelpas, sportweek of 
Speelewei) kennen we: je kan inloggen met hun naam en geboortedatum. 

 http://haacht.grabbis.be

Grabbis

� � vanaf dinsdag 13 februari: aanmaken van een gezinsaccount
� � donderdag 15 februari: start inschrijvingen zomeractiviteiten

 https://reservaties.haacht.be/ 

Stap 1: maak een gezinsaccount
1. Maak eenmalig een gezinsaccount aan.
2. Voeg je gezinsleden toe (hou de rijksregisternummers van je gezinsleden bij de hand).
3. Eenmalig vul je een medische fiche in die je jaarlijks moet goedkeuren. Bij veranderingen 

kan je op elk moment de nodige aanpassingen digitaal ingeven.
Stap 2: inschrijven voor activiteiten
1. Schrijf in voor een activiteit naar keuze.
2. Bij sommige activiteiten zal nog extra informatie gevraagd worden.
Stap 3: betaal online
1. Je hebt telkens drie dagen de tijd om je betaling online te regelen.
2. Terugbetalingen kunnen alleen mits het voorleggen van een doktersbriefje.
Hulp nodig?
Indien je kind bij twee gezinnen moet ingeschreven worden, neem dan contact op met het  
onthaal of met de sportdienst (zie pagina 3). De medewerkers van het onthaal staan klaar om 
je te helpen bij je registratie indien nodig.

Ook aan het onthaal van het dienstencentrum kan je je inschrijven en betalen (bancontact).
Om in te schrijven voor Grabbelpasactiviteiten moet je niet langer in het bezit zijn van een 
Grabbelpas. 

Nieuwe inschrijvingstool
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Onze activiteiten in vogelvlucht
Atletiekstage 3 tot 6 april 6 tot 13 jaar p. 4

Omnisportweek 2 tot 6 april 4 tot 12 jaar p. 4

Kleuterzwemmen 9 tot 13 april geboortejaar 2016 tot 2013 p. 5

Handbal- en omnisportstage 9 tot 13 april 4 tot 12 jaar p. 5

Uitlaat 28 maart leerlingen van de middelbare school p. 6

Tuinieren in de kloostertuin 3 april 4 tot 9 jaar p. 6

Zoemkwaakkriebeltjes 4 april vanaf 2,5 jaar p. 7

Bobbejaanland 5 april 8 tot 16 jaar p. 7

Verschrikkelijke ikke 3 9 april p. 8

Avonturensportdag 10 april 10 tot 15 jaar p. 8

Ethiopisch koken 10 april 6 tot 10 jaar p. 9

Creatieve driedaagse 10 tot 12 april vanaf 6 jaar p. 9

Averegten 12 april 4 tot 8 jaar p. 10

BANK zoekt BUURT 15 april gans de familie p. 10

Buitenspeeldag 18 april alle leeftijden p. 10

Het Wespenestje 3 tot 13 april 2,5 tot 12 jaar p. 11

En ook nog …
HaBoBIB p. 11

Noteer alvast in je agenda p. 12
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Onthaal dienstencentrum
Wespelaarsesteenweg 85  
3150 Haacht
onthaal@haacht.be
016 26 94 00

Open op weekdagen
van 9.00 tot 17.00 uur
(dinsdag tot 19.00 uur,
vrijdag tot 13.00 uur)

Jeugddienst
jeugd@haacht.be
016 26 94 32

Sportdienst
Sportcomplex Den Dijk
Dijkstraat 1  
3150 Wespelaar
sportpromotie@haacht.be
016 57 02 28



Breng na je inschrijving je betaling zo snel mogelijk in orde. Hebben we je betaling twee weken vóór 
de start van de sportweek nog niet ontvangen, dan kom je op de reservelijst. Je kan dan alleen maar 
deelnemen als er nog plaatsen vrij zijn.
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Atletiekstage 
Dinsdag 3 t.e.m. vrijdag 6 april

Tijdens de atletiekstage komen alle disciplines aan bod: 
spurt, fond, horden, hoog- en verspringen, kogel-, speer- 
en discuswerpen. Een sportieve kennismaking met 
de moeder der sporten.

Voor wie: kinderen van 6 tot 13 jaar
Hoe laat: sporten van 10.00 tot 16.00 uur
 opvang is voorzien vanaf 8.00 uur en tot 17.00 uur
Waar: sporthal Den Dijk, Dijkstraat 1, Wespelaar
Deelnameprijs: 80 euro voor inwoners van Haacht
 (tweede kind uit hetzelfde gezin: 70 euro; derde kind: 65 euro)
 90 euro voor niet-inwoners van Haacht
 (tweede kind uit hetzelfde gezin: 75 euro; derde kind: 70 euro)
Inschrijven: via Grabbis (zie pagina 2)
Organisatie: atletiekclub ROBA in samenwerking met de sportdienst (zie pagina 3)
Contact: Hans Storms (storms.hans@skynet.be, atletiekclub ROBA)

Omnisportweek 
Maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 april

Kinderen maken kennis met de basisvaardigheden van tennis en andere sporten zoals  
balsporten, turnen ... De deelnemers worden volgens leeftijd in groepjes ingedeeld  
en het programma is gevarieerd en aangepast aan elke leeftijdsgroep.

Voor wie: kinderen van 4 tot 12 jaar
Hoe laat: sporten van 9.00 tot 16.00 uur
 opvang is voorzien vanaf 8.00 uur en tot 17.00 uur
Waar: sporthal Den Dijk, Dijkstraat 1, Wespelaar
Deelnameprijs: 100 euro voor inwoners van Haacht
 105 euro voor niet-inwoners van Haacht
 (tweede kind uit hetzelfde gezin: 75 euro;  

derde kind: 70 euro)
Inschrijven: via Grabbis (zie pagina 2)
Organisatie: Haachtse Tennisclub in samenwerking met  

de sportdienst (zie pagina 3)
Contact: Heverhoeven2@hotmail.com  

(Heidi Verhoeven, Haachtse Tennisclub)
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Kleuterzwemmen in Tremelo 
Maandag 9 t.e.m. vrijdag 13 april

Kleuters wennen aan het water en leren tijdens vijf zwemlessen  
zelfstandig bewegen in ondiep water. Ze leren rustig ademen  
in het water, de adem inhouden onder water, drijven, glijden …  
Zo stimuleren we de zelfredzaamheid van je kind. Omwille van  
het groepsgevoel gaan de ouders niet mee in het water en is  
het zwembad gesloten voor andere zwemmers. Aan de ouders  
vragen we om te helpen bij het aan- en uitkleden.

Voor wie:  kleuters geboren tussen 2016 en 2013
Hoe laat:  je kan kiezen uit vier uurregelingen:
 • van 9.00 tot 9.30 uur • van 9.30 tot 10.00 uur
 • van 10.00 tot 10.30 uur • van 10.30 tot 11.00 uur
Waar:  Veldonkstraat 3, 3120 Tremelo
Deelnameprijs:  15 euro (inkom en vijf zwemlessen)
Inschrijven:  www.tremelo.be/vrijetijdsloket
Organisatie:  Sportregio Noord
Contact:  sportdienst (zie pagina 3)

Handbal- en omnisportstage 
Maandag 9 t.e.m. vrijdag 13 april

Gediplomeerde lesgevers van handbalclub AtomiX zorgen  
voor een gevarieerde sportweek. Bij kleuters wordt  
gewerkt rond de ontwikkeling van de basismotorische  
vaardigheden. Leerlingen van de lagere school krijgen een halve dag  
handbal en een halve dag omnisport voorgeschoteld.

Voor wie: kinderen van 4 (2de kleuterklas) tot 12 jaar (6de leerjaar)
Hoe laat: sporten van 9.00 tot 16.00 uur, 9.00 tot 12.00 uur of 13.00 tot 16.00 uur
 opvang is voorzien vanaf 8.00 uur en tot 17.00 uur
Waar: sporthal Den Dijk, Dijkstraat 1, Wespelaar
Deelnameprijs: 76 euro voor een sportweek met volledige dagen  

(het tweede kind van het gezin krijgt 6 euro korting)
 38 euro voor een sportweek met halve dagen  

(het tweede kind van het gezin krijgt 3 euro korting)
 inbegrepen: verzekering, drankje tijdens de pauzes
Inschrijven: via Grabbis (zie pagina 2)
Organisatie: Atomix in samenwerking met de sportdienst
Contact: gerrit.vertommen@handbal.be, 
 0486 90 67 46 (Gerrit Vertommen, Atomix)



Uitlaat 
Woensdag 28 maart

Kom je amuseren terwijl zij de examens corrigeren!
Leuke activiteiten, gratis film en snacks!

Voor wie: leerlingen van de middelbare school
Hoe laat: van 13.00 tot 17.00 uur
Waar: GC Den Breughel
Deelnameprijs: gratis
Organisatie: jeugddienst (zie pagina 3)

Tuinieren in de kloostertuin 
Dinsdag 3 april

Samen met je (nieuwe) vriendjes werk je aan een mooie tuin. Ontdek de passie voor tuinieren, 
misschien heb je wel groene vingers. Werk mee aan het samentuinen op een leuke en speelse 
manier. 

Voor wie: kinderen van 4 tot 6 jaar
Hoe laat: van 9.00 tot 12.00 uur

Voor wie: kinderen van 6 tot 9 jaar
Hoe laat: van 14.00 tot 17.00 uur

Waar: Kloostertuin, Kruineikestraat 5, Tildonk
Deelnameprijs: 6 euro
Inschrijven: via Grabbis (zie pagina 2)
Organisatie: jeugddienst (zie pagina 3)
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Zoemkwaakkriebeltjes 
Woensdag 4 april 

Een jongen helemaal alleen in een groot maar zacht bos. Hij is op 
zoek naar zijn verloren bal. Maar die vindt hij niet onmiddellijk.  
Hij vindt wel een wegwijsbij en dansende eenden. En wie woont  
daar in de boom, naast die lieve spin? Hij ontdekt hoe sprinkhanen 
leren springen en hij komt te weten dat muggen kleuren kunnen  
mengen. Maar of hij ooit zijn bal nog terugvindt? Een heel visuele  
en verrassend muzikale voorstelling

Voor wie: kinderen vanaf 2,5 jaar
Hoe laat: 15.00 uur
Waar: GC Den Breughel
Inkomprijs: vvk.: 5 euro; kassa: 8 euro
Tickets:  www.haacht.be/gcdenbreughel

Bobbejaanland 
Donderdag 5 april

Een hele dag de heftigste rollercoasters uittesten en genieten van de sfeer.  
Of liever rustig op de draaimolen zitten. Het kan allemaal in Bobbejaanland.  
Neem je vrienden mee of maak er nieuwe. Plezier gegarandeerd!

Voor wie: kinderen van 8 tot 16 jaar
Hoe laat: van 9.00 tot 17.00 uur
Vertrek en aankomst: GC Den Breughel
Deelnameprijs: 20 euro
Inschrijven: via Grabbis (zie pagina 2)
Organisatie: jeugddienst (zie pagina 3)
Meebrengen: lunch, drankje, 
 tussendoortje, regenjas
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Verschrikkelijke ikke 3 
Maandag 9 april 

Gru, Lucy, hun schattige dochters Margo, Edith en Agnes en  
de Minions zijn terug in een nieuwe avontuur!  
Verschrikkelijke Ikke 3 is een leuke, Nederlands gesproken  
animatiefilm van de makers van Verschrikkelijke Ikke,  
Verschrikkelijke Ikke 2, Minions, Huisdiergeheimen en Sing. 
 
Hoe laat: 14.00 uur
Tickets: www.haacht.be/gcdenbreughel

Filmtarief Volwassenen -18 / +65

Voorverkoop 6 euro 4 euro

Kassa 7 euro 5 euro

Avonturensportdag 
Dinsdag 10 april

We gaan voor de eerste maal naar domein De Lissenvijver in Geel.  
Op het programma staan een hoogteparcours, vlottentocht, paracommandopiste,  
moeras en zoveel meer. Activiteiten voor durvers!

Voor wie: jongeren van 10 tot 15 jaar
Hoe laat: van 8.30 tot 17.30 uur
Vertrek en aankomst: sportcomplex Den Dijk
Deelnameprijs:  15 euro
Inschrijven: via Grabbis (zie pagina 2)
Meenemen: reservekledij en -schoenen, grote plastic zak, handdoek, lunch, drank, 
 tussendoortje en zakgeld (er moet ter plaatse een drankje gekocht 

worden)
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Ethiopisch koken 
Dinsdag 10 april

Ben jij de Italiaanse keuken beu? Heb jij eens zin 
in iets nieuws? Dan is de workshop Ethiopisch koken 
misschien wel iets voor jou!

Voor wie: kinderen van 6 tot 10 jaar
Hoe laat: van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: GC Den Breughel
Deelnameprijs: 6 euro
Inschrijven: via Grabbis (zie pagina 2)
Organisatie: jeugddienst (zie pagina 3

Creatieve driedaagse 
Dinsdag 10 t.e.m. donderdag 12 april

Drie dagen werken de kinderen aan een vrolijk, hip repertoire (pop)songs.  
Er wordt heerlijk geknutseld met oude boeken en we maken mozaïek en stempels.  
Op zondag 15 april is er een toonmoment in de pastorie van Wakkerzeel tijdens BANK  
zoekt BUURT (zie pagina 10).

Voor wie: kinderen vanaf 6 jaar
Hoe laat: van 9.30 tot 16.30 uur
Waar: Wijgmaalsesteenweg 70, Haacht
Deelnameprijs: 40 euro
Inschrijven: via Grabbis (zie pagina 2)
Organisatie: jeugddienst (zie pagina 3) i.s.m. Creatief Atelier Pikarnel
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Averegten 
Donderdag 12 april

Honderd hectare bomen en weilanden, een kinderboerderij, een speeltuin en een grote speel-
zone maken van dit domein de geschikte locatie voor een daguitstap vol verrassingen.

Voor wie: kinderen van 4 tot 8 jaar
Hoe laat: van 9.00 tot 16.00 uur
Vertrek en aankomst: GC Den Breughel
Deelnameprijs: 6 euro
Inschrijven: via Grabbis (zie pagina 2)
Organisatie: jeugddienst (zie pagina 3)
Meebrengen: lunch, drankje en tussendoortje

Buitenspeeldag 
Woensdag 18 april

springen op springkastelen  rijden met gekke fietsen  bouwen met clicksblokjes 
sportinitiaties  workshops  spelen in de kleuterhoek  knutselen

Kom met de fiets, en krijg een leuk gadget!

Voor wie: kinderen en jongeren van alle leeftijden 
 (ook mama’s, papa’s, oma’s, opa’s ... )
Hoe laat: van 13.00 tot 17.00 uur
Vertrek en aankomst: evenementenweide, Wespelaarsesteenweg
Deelnameprijs: gratis
Organisatie: jeugd- en sportdienst (zie pagina 2)

BANK zoekt BUURT 
Zondag 15 april

Verschillende deelgemeenten krijgen een zitbankenwandeling met een gedicht, boekenruilkast 
of fietstrapper aan de zitplaatsen. Wandel mee in Wakkerzeel (5,5 kilometer) en leer elkaar 
kennen! Doorlopend zijn er activiteiten voor jong en oud, zoals een pop-up jeugdorkest, boeken-
kunst, voorleesmomenten met een streepje muziek, poëtisch kapsalon, woordkunstenaar en 
blotevoetenpad. De kunstwerken en voorstellingen van de Grabbelpassers die deelnamen aan 
de creatieve driedaagse (zie pagina 9) krijgen een speciaal plaatsje!

Voor wie: voor de ganse familie
Hoe laat: van 11.00 tot 16.00 uur
Waar: pastorie van Wakkerzeel, Pastoriestaat 13
Deelnameprijs: gratis
Informatie: welzijn@haacht.be, 016 26 94 38
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Landelijke Kinderopvang IBO Het Wespenestje 
Dinsdag 3 t.e.m. vrijdag 13 april

In de paasvakantie organiseren we leuke spelletjes en knutselactiviteiten. 
De eerste week in het thema: ‘Boke Choco’ en in de tweede week ‘Prikje de mug voelt zich 
eenzaam en gaat op zoek naar een vriendje’. Kom je meespelen en knutselen?

Voor wie:  kinderen uit de kleuter- en lagere school
Hoe laat:  van 7.00 tot 18.00 uur
Waar: Nieuwstraat 1, Wespelaar 
Inschrijven:  LKwespenestje@landelijkekinderopvang.be
 016 60 78 98 

Tijdens de paasvakantie ben jij natuurlijk druk bezig met eieren zoeken en eten. Maar 
misschien heb je ook zin om lekkere boeken te zoeken en te verslinden? Of een knapperige 
film? Of een mmmmm overheerlijke cd? Kom dan eens langs in de bib! Je vindt er zeker iets 
naar je goesting!

In april ligt onze nieuwe activiteitenbrochure in de bib: reden te meer om eens binnen te 
springen! Wil je als eerste op de hoogte zijn van onze toffe kinderactiviteiten? Volg HaBoBIB 
dan op Facebook of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Boortmeerbeek Haacht Vestiging Haacht
Verhaegenlaan 5 - 3150 Haacht

016 61 90 34

Vestiging Boortmeerbeek
Blokstraat 2, 3191 Hever

015 62 70 29

www.habobib.bibliotheek.be
habobib@bibliotheek.be

www.facebook.com/HaBoBIB

Schrijf je in voor onze  
nieuwsbrief via de website!

Maandag Gesloten
9.00-12.00 en 

17.30-20.00 uur

Dinsdag 17.30-20.00 uur Gesloten

Woensdag
9.00-12.00 en 

14.00-20.00 uur
13.00-16.30 uur

Donderdag 17.30-20.00 uur 15.30-18.30 uur

Vrijdag 9.00-12.00 uur 17.30-20.00 uur

Zaterdag 9.30-12.30 uur 9.30-12.30 uur

HaBoBIB



Noteer alvast in je agenda

21 april Afrika  
Filmfestival 

Casper en Emma  
op safari 

vanaf 4 jaar

25 april Vertel- 
voorstelling

De wensen van de zonnevogel
(HaBoBIB Boortmeerbeek)

6 tot 9 jaar 14.00-16.00 uur

18 mei Sport Sport-, cultuur- en jeugdgala 19.00 uur

20 mei Ontmoeting Familiehappening 11.30-17.00 uur

30 mei Vertelworkshop Flamingo!
(HaBoBIB Haacht)

vanaf 5 jaar

3 juni Ontmoeting Breughelfeest 13.00-17.00 uur

23 juni Kijk! Ik fiets

27 juni Vertelling Met ‘de vliegtapijt’  
de wereld rond
(HaBoBIB Boortmeerbeek)

3 tot 8 jaar 14.00-15.00 uur

2 tot 6 juli Sport Sportweek 1 * 6 tot 16 jaar 10.00–16.00 uur

9 tot 13 juli Sport Sportweek 2 * 6 tot 16 jaar 10.00–16.00 uur

11 juli Ontmoeting Vlaanderen Feest!  
met de KetnetBand

16.00 uur

9 juli tot  
17 augustus

Spel Speelewei ** 3 tot 15 jaar 9.00–16.00 uur

30 juli  
tot 3 augustus

Sport Gymweek ** 3 tot 8 jaar 9.00–16.00 uur

1 tot  
3 augustus

Sport Zomerstage K.V.C. Haacht 5 tot 16 jaar 9.30–16.15 uur

27 tot  
31 augustus

Sport Volleybal- en handbalweek ** 5 tot 14 jaar 9.00–16.00 uur

29 augustus Spel Springkastelenfestival vanaf 3 jaar 13.30–18.00 uur

9 september Roostfeest iedereen

29 oktober Film

29 oktober  
tot 2 november

Sport Legoweek

30 oktober Sport Skihappening

31 oktober Theater Zannemie en de bende vanaf 5 jaar

16 december Theater Spoor 6

28 december Film
 
* inschrijven kan vanaf 15 maart via de nieuwe inschrijvingstool (zie pagina 2)
** inschrijven kan vanaf 15 februari via de nieuwe inschrijvingstool (zie pagina 2)


