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Kazou en Jomba 

Tijdens de schoolvakanties 

Kazou: vanaf 7 jaar  

Jomba: vanaf 6 jaar 

Afhankelijk van het kamp 

051/26 53 56 

kazou.roeselaretielt@cm.be 

 
 
 
 
www.kazou.be 

Kazou is een jeugdorganisatie van de Christelijke Mutualiteit en  

organiseert vakanties. Jomba organiseert vakanties voor 

 jongere die net een beetje extra aandacht nodig hebben. 
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SPORTEN IN TIELT 
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Sportkampen 

Sporthal ‘De Ponte’  

Sportlaan 1 

8700 Tielt  

 

 

5 sportkampen van 1 week (maandag tot vrijdag) 

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar 

 

€10 per dag 

051/42 82 80 

sportdienst@tielt.be 

 

 
 

 

www.tielt.be 

Dagelijks een leuk en gevarieerd aanbod van verschillende sporten. 
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€5 voor de volledige week  

 

De taalsprong 

Kunstacademie 

Kerkstraat 

8700 Tielt 

 

1 week in de grote vakantie 

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 

 

051/40 90 52 

sociaalhuis@ocmwtielt.be 

 

 

www.ocmwtielt.be 

De Taalsprong is een taalse speelweek voor lagere schoolkinderen  voor wie de 

thuistaal geen Nederlands is.  
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Multimove 

Sporthal “De Ponte” in Tielt  

6 -9 jaar: elke donderdag van 16u25 tot 17u25. 

10 -12 jaar: elke dinsdag van 16u25 tot 17u25. 

(Bij de leerlingen van 4de tem 6de leerjaar beoefenen we iedere 

week een andere sport. ) 

1ste t.e.m. 6de leerjaar 

€12 per trimester 

Ieder trimester mogelijkheid tot inschrijven 

Sportdienst Tielt 

Sportlaan 3 

8700 Tielt 

051/42 82 80 

 

www.tielt.be/site/sport 

Multimove biedt kinderen van het 1ste tem 3de leerjaar een gevarieerd bewe-

gingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardig-

heden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is.  

http://www.tielt.be/site/sport
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Atlas turnkring 

Sporthal “De Ponte” in Tielt  

Meisjes 7-8 jaar: zaterdag van 9u00 tot 10u30 

Meisjes 9-10/11-12 jaar: zaterdag van 10u30 tot 12u00 

Jongens 7-10 jaar: zaterdag van 10u30 tot 12u00 

Jongens 11- 15 jaar: donderdag van 18u30 tot 20u00  

Vanaf kleuter 

Tussen €80 en €100 per jaar 

Blondia Letje (Voorzitter)  

Balgerhoekstraat 5 - 8750 Wingene  

Tel. 0477/18 40 49  

letjeblondia@hotmail.com 

 

www.turnkringatlas.be 

Bij turnkring Atlas kan je terecht voor een gans aanbod recreatieve gymnastiek.  
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Babbeloe 

Tijdens de zomervakantie 

Kinderen tussen 5 en 15 jaar 

 

Vansteenkiste Tine 

051/20 65 59 

jeugdwerk@vocopstap.be 

 

 

 

www.vocopstap.be 

Een vakantiewerking op maat van kinderen en tieners met een beperking.  

We zorgen voor een aangepaste speelomgeving, een plezant spelprogramma, 

uitstappen, extra aandachtsmonitoren en individuele ondersteuning waar nodig. 

http://www.turnkringatlas.be
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Inschrijven bij de jeugddienst 

 

 
 

 

 

 

www.tielt.be 

Halve dag: €5 

Volledige dag : €8 

Grabbelpas 

Watewy  

Hondstraat 

8700 Tielt 

 

Elke weekdag de volledige dag (schoolvakantie) 

Kinderen tussen 3 en 12 jaar 

 

Grabbelpas kan je vergelijken met een uitgebreide menukaart. Met het pasje, dat 

je kan kopen bij een van de deelnemende jeugddiensten, krijg je toegang tot het 

menu: een unieke combinatie van sport, spel, creativiteit, knutselen, uitstappen, 

film, theater, circus,...  
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Atletiek Molenland 

De atletiekpiste achter de Sporthal “De Ponte” in Tielt  

Woensdag: 18u30-19u45 

Vrijdag: 18u30-19u30   

Vanaf 6 jaar ( 1ste leerjaar) 

€90 per jaar 

Karel Cannaert 

051/40 71.02   

karel.cannaert@skynet.be 

 

www.avmotielt.be 

Atletiek is een zeer open sport. Je zal er als atleet een volledige vorming krijgen. 

Speels voor de allerjongsten, maar hoe ouder je wordt , hoe technischer het aan-

bod zal zijn. 

mailto:karel.cannaert@skynet.be
http://www.jcavmotielt.be
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Badminton Tielt 

Sporthal “De Ponte”  

Sportlaan 1 

8700 Tielt  

 

Elke dinsdag van 18u30 tot 20u00  

Vanaf 7 jaar 

€80 per jaar  

 

Filip Deschepper 

051/40 64 97 

 

 

 

 

www.bctielt.be 

Badminton is in de laatste jaren één van de populaire racketsporten geworden. 

Iedereen heeft wel eens een shuttle of pluimpje geslagen. De laatste jaren heeft 

deze sport zich tot een ware topsport ontwikkeld.  
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Kinderopvang Tanneke 

Belgiëlaan 2 

8700 Tielt 

 

Elke weekdag, de volledige dag 

Kinderen tussen 2,5 en 12 jaar 

 

 

051/42.82.40  

tanneke @tielt.be 

 
 
 
 
 

www.tielt.be 

Tanneke is de Tieltse Stedelijke Buitenschoolse Kinderopvang voor kinderen tus-

sen 2,5 jaar en 12 jaar. 

Tanneke biedt ook opvang tijdens de schoolvakanties.   

http://www.bctielt.be
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Vakantieopvang  

Europahal 

8700 Tielt 

 

Elke weekdag de volledige dag 

(Er is dagelijks opvang voorzien van 7.30 tot 18.00 uur)  

Kinderen tussen 3 en 12 jaar 

 

Halve dag: €5 

Volledige dag : €8 

Inschrijven bij de jeugddienst of 

via internet inschrijven: inloggen op sdtielt.morefast.be.   

 
 

 

jeugddienst@tielt.be 

 “Joepie, het is vakantie!”… Maar als ouder is gepaste opvang voor de kinderen 

vinden vaak minder eenvoudig. De Tieltse stadsdiensten stellen elke vakantie 

een programma voor, waar er opvang voorzien is voor alle Tieltse kinderen 
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Ballet Attitude 

Sporthal “De Ponte”  

of  

Turnzaal ’t Nieuwland Regina Pacis  

Patersdreef 7  

8700 Tielt 

Lessenrooster zie website.  

Vanaf kleuter 

 

Twee betalingen per jaar 

- vanaf september tot februari €75  of €90 

Mia Callewaert 

0477/37 68 73  

0479/78 17 17  

 

 

 

www.balletattitude.be 

Ballet Attitude garandeert een degelijke dansvorming in klassiek ballet, pointes, 

hedendaagse dans, jazzdans en hiphop (jongens). 

http://sdtielt.morefast.be/login.php
http://www.balletattitude.be
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Ballet Lunatica 

Sporthal ‘De Ponte’  

Sportlaan 1 

8700 Tielt  

 

Lessenrooster zie website. 

Vanaf kleuter 

€145 per jaar (je kan per trimester betalen)  

 

Stephanie Demey  

0473/28 29 69  

stephanie.demey@lunatica.be 

 

 

 

www.lunatica.be 

Lunatica is opgericht voor kinderen en volwassenen, jong en oud, beginner of gevor-

derden... kortom: al wie gek is van dans, kan bij Lunatica komen dansen. 
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Vakantieaanbod 

http://www.lunatica.be
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Stedelijke zwembad 

Generaal Maczekplein 1 

8700 Tielt 

Elke weekdag de volledige dag 

Zaterdag namiddag 

Zondagvoormiddag 

Iedereen 

 

6 tot 14 jaar: €1,25 

+ 14 jaar: €1,50 

051/40 19 16  

 

 

 

www.tielt.be 
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Dansgroep Euterpe 

Sporthal ‘De ponte’  (polyvalente zaal en parketzaal) 

Sportlaan 1 

8700 Tielt  

 

Lessenrooster zie website en folder.  
 

Vanaf kleuter 

2 x €65 per jaar  

of 1 x €125 per jaar 

Nancy Loosveldt 

092/23 10 96 

euterpedansgroep@skynet.be  

 

 

www.euterpe-danst.be 
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DSN dance school 

Turnzaal  

‘t Nieuwland, afdeling Sint-Michiel 

Ontvangersstraat 

8700 Tielt 

Elke woensdag vanaf 15u00 

Vanaf kleuter 

125 per jaar 

Nele Uyttenhove 

0495/77 65 77 

info@danceschoolnele.be 

 

www.dsndanceschool.centerall.com 
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Openbare bibliotheek  

Lakenmarkt 9—8700 Tielt 

Maandag: 15.00– 19.30 

dinsdag: 15.00– 19.30 

woensdag: 13.30— 19.30 

Donderdag: 09.00-12.00 en 15.00-19.30 

vrijdag: 15.00-19.30 

Iedereen 

Kinderen tot 18 jaar: Gratis 

Ann Stull 

051/42 82 10 

bibliotheek@tielt.be 

 

 

www.tielt.bibliotheek.be 
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ALLERLEI 
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Floorball Fireballs 

Sporthal ‘De Ponte’ Tielt 

 7- 10 jaar (1ste – 4de leerjaar) 
woensdag van 16u55 tot 17u55 
vrijdag van 16u45 tot 17u45 

 11 – 13 jaar (vanaf 5de leerjaar)  
woensdag van 13u15 tot 14u25 

Donderdag van 17u30 tot 18u40 

Vanaf 1ste leerjaar 

1ste leerjaar €85 per jaar 

Vanaf 2de leerjaar € 110 per jaar 

Stefan Dossche 

0494/27 40 63 

stefan.dossche@molenland.be 

 

www.fireballstielt.weebly.com 

Het is één van de snelst groeiende sporten van de wereld. Het is simpel, leuk, 

snel en heel intensief. Zonder techniek heb je al direct spelplezier.   



14 

 

Judoclub Tielt 

Generaal Maczekplein (achter het zwembad) 

Woensdagnamiddag van 17u30 tot 18u30 

(wit en gele gordel) 

Zondagvoormiddag van 9u00 tot 10u00  

(wit en gele gordel) 

Vanaf 2de kleuter 

€90 per jaar 

 

Peter Devriese 

0479/22 98 94 

peter.devriese@telenet.be 

 

www.judoclubtielt.be 
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Stedelijke kunstacademie 

Lakenmarkt 3 

8700 Tielt 

1 lesbeurt van 2 lesuren per week 

woe van 13u30 tot 15u10 of van 15u20 tot 1700   

vrij van 15u20 tot 17u00 of van 17u00 tot 18u40 

Vanaf 6 jaar 

€65 per jaar 

Karinne Ottevaere 

051/42 82 70 

kunstacademie@tielt.be 

 

www.academietielt.be 

In de kunstacademie kan je aan de slag in de lagere graad, bij vriendjes van je 

leeftijd. Op een speelse en ongedwongen manier helpen wij je om de mooiste 

kunstwerken uit je handen te toveren. Met simpele, doodgewone materialen: verf, 

potlood en klei, maar ook met stokjes, een eindje touw en een pakje dromen.  
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 Stedelijke academie voor 

muziek & woord 

Lakenmarkt 4 

8700 Tielt 

 

Vooral op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag. 

Lessenrooster zie website. 

Vanaf 8 jaar 

 

€62 per jaar 

Bart Snauwaert 

051/42 82 60  

samw@tielt.be 

 

 

www.academietielt.be 

De stedelijke academie voor muziek en woord biedt deeltijds kunstonderwijs aan 

voor jongeren en volwassenen in de studierichtingen muziek en woord .   
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Schaakclub  

Sporthal ‘De Ponte’ (Cafetaria 1ste verdieping) 

Sportlaan 1 

8700 Tielt  

Elke zondagvoormiddag van 10u00-12u00 

Vanaf 1ste leerjaar 

€50 per jaar 

 

Peter Libbrecht 

056/21 25 22 

p.libbrecht@belgacom.net 

 

www.pionniers-tielt.be 

Wij laten de kinderen proeven van het spel "schaken". Bij elke zet hebben ze tal 

van keuzemogelijkheden. De kinderen moeten telkens proberen de verschillende 

mogelijkheden tegen elkaar af te wegen om de beste zet te vinden.  

mailto:directie.samw@tielt.be
http://www.academietielt.be
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Tafeltennisclub TTC 

Sporthal ‘De Ponte’  

Sportlaan 1 

8700 Tielt  

 

dinsdag 20u. – 21u.30  

donderdag 20u – 22u.  

 

 

€65 per jaar 

 

Rita Declercq 

0475/63 42 82  

bestuur_ttctielt@googlegroups.com 

 

www.ttctielt.be 
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Pro musica 

Campus De Reynaert 

Stationsstraat 67 

8700 Tielt 

 

Lessenrooster zie website 

Vanaf 6 jaar 

 

Tarieven zie website 

Werner Mareels (voorzitter)  

0496/86 09 49  

info@promusicatielt.be  

 

 

www.promusicatielt.be 

Bij Pro Musica ligt de focus op het spelend leren. Leer dansen, muziek spelen 

met plezier! Geen verplichtingen en geen examens.  

mailto:info@promusicatielt.be
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MUZIEK/ KUNST/ WOORD 
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Voetbal VVTielt 

Voetbalterrein sporthal ‘De Ponte’ Tielt 

 

U7  ma. en wo.:17.45u-19.00u  

U8  ma. en do.:17.45u-19.00u  

U9  ma. en wo.:17.45u-19.00u  

U10 ma. en wo.:19.00u-20.15u  

Vanaf 5 jaar 

 

Patrick Vannieuwenborgh 

0498/12 60 48 

vvtielt@skynet.be  

 

www.vvtielt.be 

mailto:vvtielt@skynet.be
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Volleybal Tievolley 

Sporthal ‘De Ponte’ Tielt 

Volleybalspeeltuin  Maandag 17.15 tot 18.15 

    Zaterdag 10.30 tot 11.30 

Sportline Volleytour 2.0 Maandag 18.15 tot 19.30 

    Woensdag 17.00 tot 18.30 

Vanaf 3de kleuter 

 

Hans Verkest 

051/40 20 03 

info@tievolley.be 

 

www.tievolley.be 
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KSA Tielt 

Ieperstraat 80 

8700 Tielt 

 

Elke zaterdagvoormiddag van 9u00 tot 9u45 of van 

9u45 tot 10u30 

Vanaf het 1ste leerjaar 

 

€27 per jaar 

info@ksatielt.be 

 

 

 

 

 

 

www.ksatielt.be 

KSA is een jeugdbeweging. Experimenteren, participeren, kritisch kijken, een vrij-

willig en langdurig engagement opnemen en nadenken over zingeving zijn de be-

langrijkste stimulansen die we aan onze groepen willen geven.  

http://www.ksatielt.be
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Scouts Tielt 

Terreinen en lokalen achter Watewy 

Hondstraat 98 

8700 Tielt 

 

Zaterdagnamiddag van 14u00-17u00 

Vanaf  1ste leerjaar 

 

info@scoutstielt.be 

 

 

 

www.scoutstielt.be 

Scouts en Gidsen leren samenleven in ploeg en steken hun handen uit de mou-

wen. Op kamp, op tocht en tijdens wekelijkse activiteiten, meestal op zaterdag, 

leren ze samen met anderen kiezen en beslissen. Al doende leren ze ook hun 

plan trekken: vuurtje stoken, eigen potje koken,... 
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Tieltse Zeeduivels 

Stedelijk zwembad Tielt 

 

Zwemschool 

zaterdag  van 9u tot 9u45 of van 9u45 tot 10u30, 

Pre– competitie 

woensdag en vrijdag van 17u30 tot 18u30 

zaterdag van 10u30 tot 11u45  

Vanaf 4 jaar 

Zwemschool: €100 per jaar 

Pre-competitie: €140 per jaar 

051/ 40 70 23 

0496/99 84 76 

info@zwemclubtieltsezeeduivels.be 

 

www.zwemclubtieltsezeeduivels.be 
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Waterpolo Tielt 

Stedelijk zwembad Tielt 

8-10 jaar:   zaterdag van 11u15 tot 12u30  

   woensdag van 16u30 tot 17u30 

 

11 tot 14 jaar:  maandag van 19u30 tot 21u00 

   woensdag van 19u00 tot 20u15  

   zaterdag van 11u30 tot 13u00 

Vanaf 8 jaar 

 

Herbert De Grande 

0474/55 36 43 

 

 

www.tzkwaterpolo.be 

Zwem je graag en speel je graag met een bal? Dan is waterpolo zeker iets voor 

jou. Je kan bij ons terecht vanaf 8 jaar om met waterpolo kennis te maken. De 

enige vereiste is dat je al kan zwemmen 
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Chiro Elckerlyc Tielt 

Ontvangerstraatje  

8700 Tielt 

Peperstraat 8 

8700 Tielt  

Elke zondag  van 14u00– 17u00 

Vanaf 6 jaar 

€18 

groepsleiding@chirotielt.be 

info@chirotielt.be 

 

 

www.chirotielt.be 

De Chiro brengt  kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onder-

scheid. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en 

bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld.  
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De kleine torenvalk 

Ontvangersstraat 15 

8700 Tielt 

1 tot 2 activiteiten per maand activiteit (meestal op zon-

dag) 

Voor kinderen van 9 tot 12 jaar. 

 

€30 per jaar 

 

 
 
 
 

 

 

www.detorenvalk.be 

Ben jij tussen 9 en 12 jaar en gebeten door natuur? Of hou je van avontuurlijke 

bosspelen, stevige wandelingen, lange fietstochten en schitterende natuurgebie-

den? Dan is onze jeugdbeweging vast en zeker iets voor jou! 
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Basket Tielt 

Stedelijke sporthal ‘De Ponte’ Tielt, 

Sportlaan 1 

8700 Tielt  

 

Basketschool: zaterdag 9u00 tot 10u00 

Vanaf 6 jaar 

 

 

jeugdcordinator@baskettielt.be 

 

 

 

www.baskettielt.be  

http://www.ksatielt.be
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JEUGDVERENIGINGEN 

IN TIELT 
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Jeugd Rode Kruis 

 

Vanaf 6 jaar 

 

Kennth Verbeure 

0471/24 57 09 

jeugd@tielt.rodekruis.be 

 

www.rktielt.be 

Wij zijn een klassieke jeugdbeweging. Daarnaast bieden wij ook een grote portie 

E.H.B.O. en Rode Kruis aan. 


