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Krokus 2018

Activiteiten voor kinderen en jongeren in Haacht

VAKANTIEGIDS
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Onze activiteiten in vogelvlucht
Badminton- en omnisportstage 12 tot 16 februari 5 tot 14 jaar p. 3

Kleuterzwemmen 12 tot 16 februari geboortejaar 2016 tot 2013 p. 3

Cars 3 12 februari vanaf 3 jaar p. 4

Kus 14 februari vanaf 5 jaar p. 5

Basta 18 februari 3 tot 10 jaar p. 5

Capoeira 13 februari 5 tot 8 jaar p. 6

Skiën en snowboarden 15 februari 8 tot 16 jaar p. 6

Het Wespenestje 12 tot 16 februari 2,5 tot 12 jaar p. 7

En ook nog …
HaBoBIB p. 7

Noteer alvast in je agenda p. 8

2

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

Online inschrijven via Grabbis
Online inschrijven en betalen voor gemeentelijke activiteiten 
kan via Grabbis (http://haacht.grabbis.be). 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. 

Ook aan het onthaal van het dienstencentrum kan je  
je inschrijven en betalen (bancontact).
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Badminton- en omnisportstage
Maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 februari

Gediplomeerde lesgevers van Badmintonclub Den Dijk zorgen voor  
een gevarieerde sportweek. Kinderen leren badmintonnen via aangepaste  
spel- en oefenvormen. Er is ook tijd voor enkele wedstrijdjes. De lessen omnisport  
bestaan uit hockey, loop- en tikspelen, voetbal, slagspelen, individuele sporten, 
kring- en balspelen. Je kan inschrijven voor een sportweek met hele of halve dagen.

Voor wie: kinderen van 5 tot 14 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, 3150 Wespelaar
Deelnameprijs: 80 euro voor een sportweek met volledige dagen,  

4 euro korting vanaf het 2de kind van het gezin
 45 euro voor een sportweek met halve dagen,  

2 euro korting vanaf het 2de kind van het gezin
 verzekering en drankje tijdens de pauzes inbegrepen
 een badmintonracket kan je lenen
Inschrijven: via Grabbis (zie pagina 2)
Organisatie: BC Den Dijk in samenwerking met de sportdienst
Contact: bc.den.dijk@gmail.com, 0499 34 96 69 (Jonas Naveld, BC Den Dijk)

Kleuterzwemmen
Maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 februari

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: voor 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:  via de sportdienst (zie pagina 2)
Organisatie:  Sportregio Noord
Contact:  sportdienst (zie pagina 2)

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.

SPORT
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Cars 3 
Maandag 12 februari

Door een nieuwe generatie razendsnelle racers komt 
de legendarische carrière van Bliksem McQueen 
onverwachts tot een einde. Verslagen, maar 
vastberaden om terug te keren naar zijn geliefde 
sport, heeft hij de hulp nodig van de enthousiaste, 
jonge racetechnicus Cruz Ramirez. Samen met haar 
- en de hulp uit andere, onverwachte hoeken - wil 
Bliksem laten zien dat #95 nog lang niet klaar is met 
racen. Een Nederlands gesproken animatiefilm.

Voor wie: vanaf 3 jaar
Hoe laat: 14.00 uur
Duur: 109 minuten

Filmtarief Volwassenen -18 / +65

Voorverkoop 6 euro 4 euro

Kassa 7 euro 5 euro
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Tickets voor film- en theatervoorstellingen kan je online kopen via www.haacht.be/gcdenbreughel of 
aan het onthaal (zie pagina 2).
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Kus
Woensdag 14 februari

Chantal houdt van dansen, zingen en mooi zijn.
Haar favoriete tv-programma: Le Juste Prix!
Jérome houdt van … Chantal!
Veel verhaal, decor en woorden hebben ze niet nodig,  
want zonder een verstaanbaar woord brengen ze je de lach. 
Soms subtiel, soms hilarisch. Om je vingers bij af te likken.
Visuele en absurde humor voor de ganse familie!
Een voorstelling van CIE kRaK!

Voor wie: vanaf 5 jaar
Hoe laat: 15.00 uur
Duur: 55 minuten
Inkomprijs: vvk.: 5 euro; kassa: 8 euro

Basta
Zondag 18 februari

Muzikant Bas wil graag een liedje oefenen op zijn grote  
contrabas. Maar dat loopt niet zo vlotjes als hij gewild 
had. En dan staat er ook nog plots een buurman met een 
kinder wagen … Een zeer visuele voorstelling met erg weinig 
woorden maar veel muziek en twee luidruchtige buren. 
Zoals gewoonlijk krijgt het jonge publiek een rolletje in deze 
vrolijke voorstelling.

Voor wie: 3 tot 10 jaar
Hoe laat: 10.30 uur
Inkomprijs: vvk.: 5 euro; kassa: 8 euro
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THEATER



666 7

Capoeira 
Dinsdag 13 februari

Met acrobatische bewegingen en draaitrappen lijkt Capoeira 
soms op een dans, dan weer op een vechtsport. Maar het 
is een spel. Zonder winnaar of verliezer en met aanvals- en 
verdedigingstechnieken op muziek. De ideale manier om je 
lijf te leren bewegen.

Voor wie: kinderen van 5 tot 8 jaar
Hoe laat: van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: GC Den Breughel
Deelnameprijs: 6 euro
Organisatie: jeugddienst (zie pagina 2)

Skiën en snowboarden
Donderdag 15 februari

Sneeuwpret verzekerd! Op de indoorpiste 
krijg je anderhalf uur les en nadien kan je nog  
een half uurtje vrij skiën of snowboarden. 

Voor wie: kinderen van 8 tot 16 jaar
Hoe laat: van 9.30 tot 17.30 uur
Waar: Snowworld in Landgraaf (www.snowworld.com)
Vertrek en aankomst:  GC Den Breughel
Deelnameprijs: 20 euro
Organisatie: jeugddienst (zie pagina 2)
Meebrengen: skikledij (heb je dit niet, dan is gewoon  

warme kledij ook goed), handschoenen,  
lunchpakket en drankje

GRABBELPAS
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Landelijke Kinderopvang IBO Het Wespenestje
Maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 februari

Het Wespenestje verwelkomt je kinderen graag tijdens de krokusvakantie. 
Er worden leuke activiteiten aangeboden in het thema ‘Knuffels’. Kom meespelen en knutselen! 

Voor wie: alle kinderen uit de kleuter- en lagere school
Hoe laat: van 7.00 tot 18.00 uur
Waar: Nieuwstraat 1, 3150 Wespelaar 
Inschrijven: LKwespenestje@landelijkekinderopvang.be
 016 60 78 98 

Tijdens de krokusvakantie kijken we reikhalzend uit naar de 
Jeugdboekenmaand (1 tot 31 maart). Dit jaar wordt het extra 
bijzonder, want het thema ‘Wetenschap en Techniek’ maakt van deze 
maand een feest voor nieuwsgierige lezers.  

Stel: je denkt ergens over na. Over kevers bijvoorbeeld. Of je snapt niet hoe een lege colafles een 
trui kan worden. Of je vraagt je af wat dinosauriërs te maken hebben met donkere materie in de 
ruimte. En dan, plots, snap je hoe het zit. Je weet hoe het moet. Je hebt iets ontdekt. Eureka!

Eerst is er nieuwsgierig zijn, willen weten, zoeken, kijken, proberen, uitvinden, ontwerpen, 
mislukken, opnieuw proberen … Eureka is het feestje dat daarbij hoort. 

Kom naar de bib voor een antwoord op de gekste vragen. Want de bib heeft massa’s boeken die 
onze wonderlijke wereld net iets begrijpbaarder maken. Op onze website en in onze catalogus 
vind je handige lijstjes om uit te kiezen. Je vindt vast en zeker een boek dat speciaal voor jou 
geschreven lijkt. Eureka!

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 februari Vertelatelier Kontzettend Bedankt  
(HaBoBIB Boortmeerbeek) 4 tot 7 jaar 14.00-15.00 uur

3 april Grabbelpas Tuinieren in de Kloostertuin 4 tot 6 jaar
6 tot 9 jaar

9.00-12.00 uur
14.00-17.00 uur

4 april Theater Zoemkwaakkriebeltjes vanaf 2,5 jaar 15.00 uur

5 april Grabbelpas Bobbejaanland 8 tot 16 jaar 9.00-17.00 uur

9 april Film Verschrikkelijke Ikke 3 14.00 uur

10 april Grabbelpas Afrikaans koken 6 tot 10 jaar 14.00-17.00 uur

12 april Grabbelpas Averegten in Heist o/d berg 4 tot 8 jaar 9.00-16.00 uur

18 april Ontmoeting Buitenspeeldag 13.00-17.00 uur

21 april Afrika  
Filmfestival Casper en Emma op safari vanaf 4 jaar

22 april Muziek Help! De taart staat in 
brand! vanaf 4 jaar 10.30 uur

25 april Vertel-
voorstelling

De wensen van  
de zonnevogel  
(HaBoBIB Boortmeerbeek) 

6 tot 9 jaar 14.00-16.00 uur

18 mei Sport Sport- en cultuurgala 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

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

3 tot 8 jaar 14.00-15.00 uur


