Info & inschrijvingen
Inschrijven mogelijk vanaf 11 juni 2021 om 12u.
1.
2.
3.

Surf naar webshopwervik.recreatex.be

klik via het blokje ‘activiteiten’ door naar de rubriek ‘jeugd’.

Daar kan je makkelijk en veilig online inschrijven én betalen.

Extra informatie over de activiteiten vind je op de inschrijvingssite.
Heb je recht op sociaal tarief? Houd je UiTPAS bij de hand
en geniet meteen van jouw voordeel.

Opgelet!

Bij sommige activiteiten is
het deelnemersaantal beperkt.
Wacht dus niet te lang om
in te schrijven.

Hey!
Afgelopen schooljaar was een ***jaar.

We mochten ons kot niet uit en hadden bitter weinig om naar uit te
kijken.

Maar ondanks alles kunnen we deze zomer de rem iets meer loslaten.
Met deze gloednieuwe SWAP-folder willen we jou laten kennismaken
met ons vrijetijdsaanbod. Speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar.
Er staat heel wat op het programma. We gaan paintballen,
zeeraften, skaten, …

UiTPAS
Vergeet je UiTPAS niet mee te nemen naar een activiteit.
Bij elke deelname kan je vanaf dit jaar punten sparen op de UiTPAS.
Deze punten kunnen omgeruild worden tegen bepaalde voordelen.
De voordelen vind je terug via volgende site,
https://www.wervik.be/uitpas
Op maandag kan je met SWAPPAS gratis zwemmen
in Ter Leie, het zwembad van Wervik.
Passeer eerst eens langs de jeugddienst om jouw
UiTPAS te upgraden.

ZOMER

We bezoeken twee pretparken én zwieren onze benen los tijdens een
heuse rollerdisco.
Téveel om hier nu op te noemen. Blader snel verder om alle
activiteiten te ontdekken.
Zomerse groeten

Youro Casier

Burgemeester

#

Bert Verhaeghe

Schepen van kinderen, jongeren & gezinnen

Alle activiteiten onder
voorbehoud van de
coronamaatregelen!

Volg ‘Jeugddienst Wervik’
Via Instagram of Facebook om op de hoogte te blijven van
de leukste nieuwtjes of om de zotste en spectaculairste
foto’s van deze zomer te zien passeren.
phone-alt 056 95 24 20

envelope jeugd@wervik.be
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21

Workshop Panna + Toernooi

Flanders Fields Museum bicycle

DI 06/07 | 13u15 tot 17u45 | € 25

WO 14/07 | 14u00 tot 16u00 | Gratis

VR 23/07 | 12u30 tot 17u30 | € 5

Hier hoeven we weinig woorden aan vuil te maken.
We gaan een namiddag indoor paintballen in een verlaten
fabriekspand. Een gebouw vol sluipwegen, verborgen
doorgangen en sniperplaatsen. Bereid je voor op een spannende
en tactische namiddag.

ӄ stadsdomein Oosthove

Een museumbezoek mag uiteraard niet ontbreken tijdens de
zomervakantie. Onder begeleiding van een gids leren we de rijke
oorlogsgeschiedenis van onze streek kennen in het Flanders
Fieldsmuseum van Ieper.

Bowling @ Kentucky bicycle
WO 07/07 | 12u45 tot 16u30 | € 3
We gaan een balletje smijten in Wevelgem. Ga jij voor de strike?
Een baan met of zonder hekjes? De keuze is aan jou!

Zeeraften @ Outside Adventure bus
DO 08/07 | 12u45 tot 18u00 | € 25
In teams gaan we met een raft de zee op. We trotseren de
branding en houden de raft op de juiste koers. Bij een wilde zee is
Zeeraften een geweldig en spannend avontuur. Door de slag van
de golven tegen de raft, kan je wel eens uit de boot geslingerd
worden. Sensatie verzekerd.

Bezoek Jeugdbrandweer
VR 09/07 | 14u00 tot 17u00 | Gratis
ӄ Ter plaatse verzamelen: Gasstraat 2, 8940 Wervik.
Droom je van een carrière als brandweerman? Dan is dit de ideale
activiteit voor jou. We leren een brand blussen en wagen ons
misschien wel op de 30m hoge ladderwagen.
Wie weet krijg je de smaak te pakken en sluit je je nadien wel aan
bij de jeugdbrandweer.

Padel @ TC Olympos
DI 13/07 | 14u00 tot 16u00 | € 5
ӄ Ten Brielensesteenweg 55/A, 8940 Wervik
De snelst groeiende (racket)sport van dit moment. Een
combinatie van squash en tennis waarbij strategie belangrijker is
dan kracht. Een sportief spel voor alle niveaus.

bicycle bus

Een panna (Surinaams voor poortje) is een voetbalterm waarbij
je de bal door de benen van je tegenstander heen speelt. We
krijgen enkele tips van een ervaren pannaspeler en houden
nadien een toernooi. Wie schrijft de overwinning op zijn naam?

Accro Adventure @ Ice Mountain

Bumperball
DI 27/07 | 13u00 tot 16u00 | € 5

Augustus

Juli

Paintball @ Paintballvalley bus

Highland Games

Kubb toernooi

“Kamping Kruiseke” Tweedaagse

DI 03/08 | 13u00 tot 17u00 | Gratis

WO 11/08 | 14u00 tot 16u00 | Gratis

DO 19/08 17u00 tot VR 20/08 12u00 | € 8

ӄ Stadsdomein Oosthove

ӄ Stadsdomein Oosthove

ӄ Vertrek om 17u Oosthove.

Met onze kilt (Schotse rok) begeven we ons tot de Highlands
van Wervik. Touwtrekken, paalgooien, tontillen,… Heel wat
uitdagingen die ons pad zullen kruisen tijdens deze goed gevulde
namiddag

Een Kubb toernooi. Speciaal voor alle liefhebbers van dit leuke
spel. Wie haalt dit jaar de overwinning?

We gaan samen op pad richting Kruiseke. Een korte maar pittige
wandeling brengt ons naar “Kamping Kruiseke”. We houden er
een lekkere barbecue, spelen leuke spelletjes en kijken samen
naar een mooie film. ’s avonds slapen we in een knusse tent en
gaan we de nacht tegemoet.

Action Night met pizza

DO 12/08 | 14u00 tot 16u00 | € 10

DO 15/07 | 13u50 tot 16u00 | € 10

ӄ De Pionier: Gosserieslaan 6, 8940 Wervik

WO 04/08 | 18u00 tot 22u00 | € 5

ӄ Linteweversstraat, 7780 Komen-Waasten

ӄ Stadsdomein Oosthove

Een angstaanjagend leuk hoogteparcours op een boogscheut
van Wervik. Op welk parcours waag jij je? Dat van 3m hoog?
Of ga je all the way en beklim je de uitdagende 9m hoge toren

Een leuk voetbalspel waarin je je tegenstander kan ombeuken
zonder hem pijn te doen. Iedereen krijgt zijn eigen bubbel
en shot erop los. En neen, we hebben het hier niet over een
coronabubbel.

Zwembad LAGO Kortrijk bus

BuurTv met VillaBasta

VR 16/07 | 13u30 tot 17u00 | € 10
Neem een duik in het verfrissende buitenzwembad en glij er
op los op één van de vele unieke glijbanen. Een zalige zomerse
activiteit.

Comedy Night met frietjes
DI 20/07 | 18u00 tot 22u00 | € 5
ӄ stadsdomein Oosthove
Een gezellige filmavond met twee top comedy films.
Op het programma: My Spy & Good Boys. Dé ideale films voor
een avondje vol lachplezier. We bestellen frietjes bij de frituur.

Bellewaerde bicycle
DO 22/07 | 09u00 tot 18u30 | € 20
Het leukste pretpark van onze streek. Heb jij al kennis gemaakt
met de Wakala?
Een gloednieuwe attractie die je op ontdekking neemt bij een
indianenstam.

Fiets- & bus opstapplaatsen | Wervik: Speiestraat 32 | Geluwe: Tuinwijk 2

Een spannende filmavond vol actie en adrenaline.
Op het programma: Monster Hunter & Vanguard. Dé ideale films
voor een goed gevulde avond.
We bestellen pizza bij de pizzeria.

Harde Pleinspelen

ӄ stadsdomein Oosthove

DO 05/08 | 13u00 tot 16u00 | Gratis

We trekken de stad in met een camera en een micro en maken
een boeiende reportage voor de inwoners van de stad.
Een unieke activiteit met een mooi resultaat!

ӄ Verzamelen aan het Tabaksmuseum: Koestraat 63, 8940 Wervik.
Leuke pleinspelen waarbij kracht en uithouding vaak centraal
staat. Of ben jij van het strategische type die er overal van onder
muist?

DO 29/07 | 10u00 tot 16u00 | € 10

Dronevliegen

ӄ Stadsdomein Oosthove

VR 06/08 | 14u00 tot 16u30 | € 18

Hoe neem je knappe foto’s met je eigen smartphone? Die vraag
pakken we aan tijdens deze workshop. Je gaat zelf op pad met
tips van onze lesgever om je fotografieskills te verbeteren..

ӄ De Pionier: Gosserieslaan 6, 8940 Wervik

Volksspel namiddag

Vliegen als een vogel zal ons nooit lukken. Vliegen met een drone
uiteraard wel.
Ervaren experts leren je de kneepjes van het vak. Vliegen over
hindernissen, voorwerpen transporteren en vliegwedstrijdjes
komen tijdens deze workshop allemaal aan bod.

VR 30/07 | 14u00 tot 16u00 | Gratis
ӄ stadsdomein Oosthove
Volksspelen zijn traditionele spelen die vroeger heel vaak
gespeeld werden. Ontdek de spelletjes die jouw grootouders
vroeger speelden.

ӄ De Pionier: Gosserieslaan 6, 8940 Wervik
Dancehall is een subgenre van reggae waarop gedanst kan
worden.
Een dansstijl vol gevarieerde en energieke bewegingen.

Omnisport + cube roller en reuzenbal
DI 10/08 | 14u00 tot 18u00 | € 3
ӄ De Pionier: Gosserieslaan 6, 8940 Wervik
Een namiddag vol sportplezier met enkele speciallekes.
We gaan aan de slag met een reuzenbal (3m. hoog!) en proberen
met de groep een cube roller te laten kantelen.

Jumpsquare bus
DI 24/08 | 13u00 tot 16u30 | € 15
Een reusachtig trampolinepark in eigen regio.
In het park vind je verschillende zones terug waar je jouw skills
kan oefenen.

Prison Island bus
VR 13/08 | 13u15 tot 16u30 | € 20

WO 28/07 | 10u00 tot 16u00 | € 10

Smartphone Fotografie met VillaBasta

Workshop Dancehall

We betreden een gevangenis met heel wat cellen. Achter elke
celdeur schuilen er doe – of denkopdrachten. Probeer in elke cel
zoveel mogelijk punten te verdienen en geraak er op tijd uit.

Rollerland bus

Dropping
WO 25/08 | 17u00 tot 21u00 | Gratis
ӄ Oosthove
Altijd al eens gedropt willen worden op een geheime plaats en je
weg zien terug te vinden met geheime codes en raadsels? Dan is
dit je kans.

DI 17/08 | 12u30 tot 18u00 | € 8
Disco-level 10! Rollerdisco was zo hot in de seventies en eighties
dat er geen ontkomen aan is.
Match jullie outfits en kom lekker ouderwets rolschaatsen in
Rollerland. De rolschaatspiste is voorzien van 6 tv’s waarvan je
met je smartphone zelf de muziek kan bepalen!

Walibi bus
WO 18/08 | 08u00 tot 19u00 | € 25
Een toonaangevend pretpark met sensationele attracties.
Nieuw dit jaar: de ‘Kondaa’. De hoogste en snelste achtbaan van
de Benelux. Durf jij dit aan?

Game Inn bus
DO 26/08 | 12u00 tot 18u30 | € 15
Playstation, Xbox, Wii, Virtual Reality… Op deze plek vind je de
meest hedendaagse spelconsoles.
Ook kan je kennismaken met games uit de oude doos.
GameCube, PSX, NES, SNES… Het is maar een kleine greep uit
hun aanbod. Een namiddagje gamen, dat mag ook wel eens!

