
Herfstvakantie in Hulshout
alle activiteiten op een rijtje



krokusvakantie

Speelbad
Woensdag 4 november 2020

We toveren het zwembad om tot een reuze ‘speelbad’. Jong en oud is 
toegelaten om een uurtje plezier te komen beleven in het zwembad. Let 
op! We zijn nog steeds beperkt in het aantal personen in het zwembad.

Praktische informatie:

Wie: Iedereen is welkom!
Wanneer: woensdag 4 november 2020 van 13.00 tot 16.00 uur
Waar: Zwembad van Hulshout, Sportpark Joris Verhaegen
Prijs: € 1,50 < 16 jaar, mindervaliden en 55+ // € 2 > 16 jaar  

Reserveren is verplicht en kan via e-mail naar sport@hulshout.be of via 
het telefoonnummer 015 24 26 77.

Herfstvakantie

Sportdienst, 015 24 26 77 of sport@hulshout.be



Wobbelturnen
Woensdag 4 november 2020

Sportdienst, 015 24 26 77 of sport@hulshout.be

Herfstvakantie

Praktische informatie:

• Wie: 4 tot 8 jarigen samen met één ouder of grootouder
• Wanneer: woensdag 4 november 2020 14.00 tot 15.00 uur (indien vol-

doende interesse kan er een uurtje extra bijkomen)
• Waar: Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3, 2235 Hulshout
• Prijs: € 5 per duo (kind en ouder) voor inwoners // € 6 voor 

niet-inwoners
Inschrijven is verplicht en kan van donderdag 1 oktober 2020 tot en 
met vrijdag 30 oktober 2020 via https://hulshout.ticketgang.eu of bij de 
bibliotheek of sportdienst.

Kom een uurtje samen met je mama, papa of een grootouder wobbel-
turnen. De ideale activiteit om samen een uurtje te bewegen en plezier te 
beleven.



Kinderkookworkshop
Pannenkoekentaart (i.s.m. Kookanje)

Donderdag 5 november 2020
Het boek ‘Pannenkoekentaart’ uit de reeks ‘Pettson en Findus’ (Sven 
Nordqvist) dient als inspiratie voor deze smakelijke workshop.Voorlees-
fragmenten en kookmomenten wisselen elkaar af. Op het menu: Pan-
nenkoekentaart (natuurlijk!) en andere Zweedse lekkernijen.

Herfstvakantie

Praktische informatie:

• Wie: Geboortejaren 2012 tot 2016
• Wanneer: Donderdag 5 november 2020 van 10.00 tot 12.00 uur
• Waar: Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 18 in Hulshout
• Prijs: € 10 // € 5 met vrijetijdspas

Inschrijven is verplicht en kan van donderdag 1 oktober 2020 tot en 
met vrijdag 30 oktober 2020 via https://hulshout.ticketgang.eu of bij de 
bibliotheek of sportdienst.

Bibliotheek, 015 22 40 17 of bibliotheek@hulshout.be


