
KNOTSGEKKEDOLDWAZEGRAPJESMEETING 

Kleutersportkamp: Turnzaal De Vlinderdreef (Zwaaikom 1)
Omnisportkamp: Sporthal Moerbeke (Moerhofstraat 16a)
Kleuters en lagereschoolkinderen van 3 tot 12 jaar zijn welkom.
Het sportkamp start om 9u00, stoppen doen we om 16u00. 
Er wordt extra opvang voorzien door de monitoren: vooropvang vanaf 7u30 en na-opvang tot 17u30. 
De kinderen brengen een lunch, 2 tussendoortjes, drank voor de hele dag, sportkledij en sportschoenen mee. 
De kampen verlopen i.s.m. BVLO.
Vragen of problemen? sport@moerbeke.be of 0476 77 09 40

Praktische info

Kleutersportkamp: 
Bim Bam Bomst, paasklokken op komst!
Maandag 3 tot vrijdag 7 april l € 75,00 l 3 tot 5 jaar

Omnisportkamp: Een zee van paaschocolade
Maandag 3 tot vrijdag 7 april l
€ 75,00 l 6 tot 12 jaar

Zin in een keitof sportkamp tijdens de paasvakantie?
Inschrijven kan vanaf vrijdag 10 februari om 20u00 via moerbeke.be/i-active

De paasklokken hebben heel veel werk. Eitjes op de juiste
plaats laten vallen, activiteiten bedenken, tekeningen maken
en vooral goed uit het zicht blijven van de kinderen! 

Zie jij het zitten om deel te nemen aan alle activiteiten van de
vliegende paasklokken? Schrijf je dan in en wie weet kom jij ze
wel tegen tijdens verstoppertje of op een leuk parcours!

 

OPVANGMOGELIJKHEDEN
TIJDENS DE PAASVAKANTIE

De chocolade… is… GESMOLTEN! Wat nu? De
chocolade vormt een vloeibare zee, zo kunnen de
paasklokken en -hazen hun werk niet doen! Wij
kunnen helpen! We knutselen onze eigen
paaseieren en spelen mee met alle paasspelletjes.
Op een week tijd redden wij het feest en we
maken er nog eens ontzettend veel plezier bij! 

PAASSPORTKAMPEN

#sportersbelevenmeer 

CARWASH EN BLOEMENVERKOOP
Zaterdag 1 april

Op zaterdag 1 april organiseren de
jonggivers hun jaarlijkse carwash en 
verkopen ze bloemen aan de deur om 
hun kas te spijzen.

Praktische info
Houd de facebookpagina 'Scouts en Gidsen
Moerbeke-Waas' en de website
scoutsmoerbekewaas.be in de gaten.

Zaterdag 1 april l € 5,00 l 6 tot 16 jaar

We verzamelen aan het station van Lokeren.
Kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar zijn welkom.
We starten om 13u30 en eindigen om 17u30.
Deelnemen kost € 5,00.

Op zaterdag 1 april voorzien we één groot spel op 
verplaatsing rond het thema grapjes. 
Kom jij met ons meespelen?

Praktische info

mailto:sport@moerbeke.be
http://www.moerbeke.be/i-active
https://www.scoutsmoerbekewaas.be/


Buurthuis Kruisstraat  (Weststraat 13)
Het exacte uur volgt nog via ons                                               
 facebook evenement. 

Op 7 april organiseert KLJ Moerbeke-Waas 
haar jaarlijkse streekbierenavond. Er zullen 
verschillende heerlijke biertjes aanwezig zijn. 

Dus heb je zin om een paar lekkere biertjes te komen
drinken? Kom dan zeker eens langs. Tot dan! 

Praktische info

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
ALLES KIDS
Maandag 3 tot vrijdag 14 april l 
max. € 15,90/dag l  2,5 tot 12 jaar

Meer info en een link om te bestellen wordt later
nog gecommuniceerd via de facebookpagina
'Scouts en Gidsen Moerbeke-Waas' en de
website  scoutsmoerbekewaas.be

Op Pasen leveren onze givers
een overheerlijk ontbijt aan huis
om met heel het gezin van te smullen! 

Praktische info

Zondag 9 april

Gemeentelijke BKO Alles Kids Moerbeke (Drongendreef 1)
Kleuters en lagereschoolkinderen van 2,5 tot 12 jaar zijn
welkom.
€ 1,18/begonnen half uur en maximum € 15,90/dag .
Voorzie aangepaste kledij, drinkfles, lunchpakket (indien je
kind blijft eten) en 1 of 2 tussendoortjes.
Van maandag tot vrijdag voorzien we opvang van 6u45 tot
18u15. 
Wil(len) jouw kind(eren) deelnemen aan andere activiteiten?
Reserveer dan geen opvang, want reserveren = komen.
Vragen of problemen? alleskids@moerbeke.be

De paashaas is al bezig met de voorbereidingen, wij van BKO
Alles Kids ook. Heb je nood aan opvang voor je kind(eren), dan is
de buitenschoolse kinderopvang Alles Kids de ideale oplossing.

Praktische info

Refter GBS De Vlinderdreef (Zwaaikom 1,
ingang Drongendreef)
Kinderen vanaf 3 jaar en droog tot en met 15
jaar zijn welkom.
Kinderen komen toe tussen 13u00 en 13u30
en worden om 17u30 afgehaald.
De namiddag speelplezier kost  € 3,00 (cash te
betalen ter plaatse), vieruurtje (snackje +
drankje) inbegrepen.
Bij vragen kan je steeds terecht via  mail naar
suikerspin@moerbeke.be of telefonisch op
0468 35 42 72 .

Heb jij net als ons heimwee naar afgelopen
zomer? Dan hebben wij voor jou goed nieuws!
Deze paasvakantie organiseert De Suikerspin
weer een paasdag! Zo kunnen we voor 1 dagje
terug die speelpleinmagie ervaren terwijl we
wachten op de zomer.

De kids kunnen een volledige namiddag bij ons
ravotten, spelen, sporten, knutselen, … En
degenen die komen, krijgen al een voorproefje
van het thema voor volgende zomer! Kleren die
vuil mogen worden, zijn aangeraden!

Praktische info?

PAASDAG DE SUIKERSPIN
Donderdag 6 april l € 3,00 l 3 tot 15 jaar

STREEKBIERENAVOND 
Vrijdag 7 april

Nood aan opvang tijdens de paasvakantie?
De inschrijvingen starten op vrijdag 24 februari om 20u00 via
moerbeke.be/i-active

Kijk tijdig je login gegevens nog eens na. Bij problemen, neem
contact op via e-mail op alleskids@moerbeke.be 

PAASONTBIJT

https://www.scoutsmoerbekewaas.be/
mailto:suikerspin@moerbeke.be
http://www.moerbeke.be/i-active
mailto:alleskids@moerbeke.be
mailto:alleskids@moerbeke.be


Bij wie er kan geroefeld worden op woensdagnamiddag
12 april houden we nog even geheim, maar we kunnen je
wel al vertellen dat het weer een dag wordt om nooit te
vergeten! 

Houd de facebookpagina  ‘Moerbeke Jeugd’ in de gaten.

Op de Roefeldag kunnen kinderen tussen 6 en
14 jaar zich  een paar uur onderdompelen in de 'grote
mensenwereld’. Verschillende Moerbeekse handelaars
en instanties zetten hun deuren open om de 
kinderen te laten proeven van hun beroep.

Praktische info

Meer info en inschrijven? 

Rode Kruis-lokaal (Moerhofstraat 18a)
Cursusdagen: maandag 10, dinsdag 11, donderdag 13 en vrijdag 14 april telkens                                                                                                   
van 10u00 tot 15u00, niet op woensdag 12 april.
Praktijkexamen: zaterdag 22 april vanaf 10u00.
Deelname is gratis. Het volledige cursuspakket met boek en vieruurtjes kost € 15,00.                                                                                            
Wil je ook een Jeugd Rode Kruis t-shirt? Dan betaal je € 20,00. 
Meer info? 0476 93 59 10 of  jeugd@moerbeke-wachtebeke.rodekruis.be 

Voor kinderen tussen 10 en 12 jaar die het tot eerstehulpexpert willen schoppen, is er de uitgebreide cursus Helpertje.
Kinderen leren en oefenen de zes principes van eerste hulp toepassen, de 4 stappen in eerste hulp kennen, meer over de
verschillende hulpdiensten, reanimeren én allerlei wonden verzorgen. Na de cursus volgt er een praktijktest waar je kunt laten
zien dat je de kneepjes van eerste hulp onder de knie hebt en jouw brevet Helpertje verdient!

Praktische info

Word jij een Helpertje?
Schrijf je vóór 24 maart 2023  in op www.rodekruis.be/afdeling/moerbeke-wachtebeke/wat-doen-we/jeugd-rode-
kruis/eerste-hulp/inschrijvingsformulier-cursus-helpertje/

EERSTEHULPCURSUS HELPERTJE 

ROEFELDAG 
Woensdag 12 april l 6 tot 14 jaar

Maandag 10 tot vrijdag 14 april & zaterdag 22 april l  max. € 20,00 l 10 tot 12 jaar

TAKE A RISK
Donderdag 13 april l € 10,00 l 
10 tot 16 jaar

Provinciaal domein Puyenbroeck      
 (Puyenbrug 1a, Wachtebeke)
Voor kinderen geboren tussen 2007 en 2013.
De dag start om 10u00, stoppen doen we
om 17u00.
Vragen of problemen? sport@moerbeke.be
of  0476 77 09 40

Ga op 13 april mee naar Take A Risk, een dag vol
kicks en adrenaline in het provinciaal domein
Puyenbroeck. 

Op het programma staan o.a. BMX, deathride,
airforce,  MTB, padel, hoogtouwenparcours,
oriëntatieloop, kajak, rugby, …. én een coole DJ-set
om de dag onvergetelijk te maken.

Praktische info

Ga jij mee naar dé jeugdsporthappening?
Inschrijven kan vanaf vrijdag 10 februari om
20u00 via moerbeke.be/i-active

http://www.rodekruis.be/afdeling/moerbeke-wachtebeke/wat-doen-we/jeugd-rode-kruis/eerste-hulp/inschrijvingsformulier-cursus-helpertje/
http://www.moerbeke.be/i-active


Speelbos (Drongendreef)
Voor kinderen en jongeren
van 6 tot 16 jaar.
We spelen samen van 14u00
tot 17u00.
Je betaalt € 0,50 voor een
vieruurtje.

Op zaterdag 15 april voorzien we
één groot spel rond het thema
Pasen. Alle kindjes groot of klein
zijn welkom om met ons mee te
komen spelen!

Praktische info

PAASMEETING 
Zaterdag 15 april l 
€ 0,50 l 6 tot 16 jaar

Gemeentelijk park (Park
achter het gemeentehuis,
Lindenplaats 7)
Houd de gemeentelijke
website en de
facebookpagina ‘Moerbeke
Jeugd’ in de gaten.

BUITENSPEELDAG 

Op woensdag 19 april wordt
het gemeentelijk park opnieuw
omgetoverd tot een waar
speelparadijs! Leg alvast je
speelkledij klaar, want het
belooft alweer een prachtige
dag te worden! Géén TV, tablet
of PC, kom naar de
Buitenspeeldag en speel mee! 

Praktische info 

Rode Kruis-lokaal (Moerhofstraat 18a)
Je bent welkom van 19u30 tot 22u00.
Je betaalt € 0,50 voor een avondsnack en drankje.

FILMAVOND

Op vrijdag 21 april is er een filmavond voor groot en klein! 
Welke film we kijken, is nog een verrassing! 

Praktische info 

Rode Kruis-lokaal (Moerhofstraat 18a)
Jong en oud, iedereen is welkom! We voorzien een mooie prijzentafel.
Het eerste balletje rolt om 14u00.
We houden 5 spelrondes waaraan je kan deelnemen voor € 15,00. 
Uiteraard is het mogelijk later aan te sluiten en minder speelrondes te
spelen aan € 3,00 per ronde.

BINGOAVOND

Dit jaar gaan we voor een tweede editie van onze bingonamiddag! 
De sfeer en gezelligheid blijven net als vorig jaar, samen met de drankjes en
lekkere stukjes gebak. Vergezeld door het ratelen van het bingomolentje en de
nummertjes die omgeroepen worden door onze presentator.

Praktische info

Zondag 23 april l tussen € 3,00 en € 15,00 l alle leeftijden

JUMP FOR JOY
Zondag 16 april l € 5,00 of € 8,00 l tot 12 jaar

Sporthal Moerbeke (Moerhofstraat 16a)
Voor kinderen tot en met 12 jaar.
Een halve dag springplezier (10u00 tot 14u00 of 14u00 tot 18u00) kost 
 € 5,00. Voor een volledige dag (10u00 tot 18u00) betaal je € 8,00. 
Inschrijven kan per mail naar info@jump2bounce.be en vermeld de
namen van de kinderen. Check je mail en spam voor een bevestiging.
Schrijf je zeker in, want VOL=VOL.
Bij vragen bel je naar 0474 57 64 80, stel ze via de Facebookpagina
'Jump2Bounce' of stuur een e-mail naar info@jump2bounce.be

Springkastelenfeest voor kinderen met springkastelen en
hindernissenbanen. Het terras voor de ouders en een eetstand met verse
pannenkoeken mag natuurlijk niet ontbreken! Kinderfeestjes zijn mogelijk
op aanvraag.

Praktische info

&

Woensdag 19 april l 
iedereen welkom

Vrijdag 21 april l € 0,50 l 6 tot 16 jaar



TERUGBETALING OPLEIDING ANIMATOR

Volg je een opleiding bij een jeugdvereniging voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur
in het jeugdwerk? Vergeet dan niet je kadervormingssubsidie aan te vragen via de gemeentelijke website om deze
opleiding deels te laten terugbetalen. 

Procedure
Vraag de subsidie aan via het online aanvraagformulier op de gemeentelijke website, en dit binnen het jaar waarin je de
opleiding hebt gevolgd. Vergeet je attest van deelname niet toe te voegen als bijlage. Na 4 weken ontvang je bevestiging
of je aanvraag wel of niet is goedgekeurd.

Bedrag
Na goedkeuring ontvang je een terugbetaling van 75 % van het inschrijvingsgeld, met een maximum van € 150,00. Je
ontvangt de terugbetaling binnen 3 maanden na goedkeuring.

Meer info en aanvraagformulier invullen?
Surf naar moerbeke.be/terugbetaling-opleiding

https://moerbeke.be/terugbetaling-opleiding/


Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?
         Moerbeke Sport, Moerbeke Jeugd & Alles Kids

Sportdienst Robbie Wyngaerd
sport@moerbeke.be 
0476 77 09 40

Jeugddienst Kim Collewaert
jeugd@moerbeke.be 
0492 15 29 05

BKO Alles Kids 
alleskids@moerbeke.be
0486 64 27 88 (enkel tijdens opvanguren)CO
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Maandag

OPVANGOVERZICHT PAASVAKANTIE 2023

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

Paassportkamp
BKO Alles Kids BKO Alles Kids

Paassportkamp
BKO Alles Kids BKO Alles Kids BKO Alles Kids
Paassportkamp Paassportkamp Paassportkamp

BKO Alles Kids BKO Alles Kids BKO Alles Kids BKO Alles Kids BKO Alles Kids
Cursus helpertje Cursus helpertje

Paasdag 
De Suikerspin

Streekbieren-
avond

Paasontbijt

Take a risk

17 18 19 20 21 22 23
Buitenspeeldag

Carwash en
bloemenverkoop

Paasmeeting

Knotsgekkedol-
dwazegrapjes-
meeting

RoefeldagCursus helpertje Cursus helpertje

Examen HelpertjeFilmavond Bingoavond

Jump for joy


