
VAKANTIETOPPERS IN BEVEREN

VAKANTIE
HERFST | KERST 2020

Inschrijven vanaf woensdag 16 september 
19 uur via www.beveren.be | 8 uur via www.vzwballonneke.be

Activiteiten kunnen uitgesteld of afgelast worden o.w.v COVID-19.
Wie zich inschreef ontvangt een mail bij annulatie.
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Voor algemene informatie over de 
vakantieactiviteiten kunt u terecht op de 
Sport- of Jeugddienst of stuur een mail 
naar E vakantietoppers@beveren.be.

SPORTDIENST

Klapperstraat 103 | 9120 Beveren 
T 03 750 18 80 
E sport@beveren.be 
ma t.e.m. vrij 8.30>12.30 uur | van 13.30>17 uur

JEUGDDIENST | JC TOGENBLIK

Gravenplein 1 | 9120 Beveren 
T 03 750 10 30 
E jeugddienst@beveren.be 
ma t.e.m. do 8.30>12.30 uur | 13.30>17 uur 
vrij: 8.30>12.30 | van 13.30>16 uur 
za: 9>12 uur
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VAKANTIETOPPERS

is een initiatief van gemeente Beveren in samenwerking met verschillende aanbieders 
van kinderactiviteiten (die openstaan voor iedereen, dus ook niet-leden). Deze 
brochure geeft meer informatie over deze gemeentelijke en niet-gemeentelijke 
activiteiten tijdens de vakantieperiodes. VAKANTIETOPPERS wordt verspreid via de 
Beverse scholen en ligt ook ter beschikking bij alle gemeentelijke diensten en de 
andere partners van Vakantietoppers. Dit derde nummer van 2020 geeft een overzicht 
van de activiteiten voor kleuters en kinderen van de lagere school tijdens de herfst- en 
kerstvakantie.

VEEL LEESPLEZIER,  
MAAR VOORAL VEEL  
VAKANTIETOPPERS!
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OVERZICHT GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN

HERFST 2|11|2020 > 6|11|2020
Leeftijd Datum Activiteit Locatie Nr. Opvang Blz.

°2017 3 > 6 nov Heksen en spoken Sporthal Haasdonk HK01  9

°2017-°2015 4 nov Kleuteryoga-crea herfstkamp Ter Vesten HK02  9

°2016-°2012 3 > 6 nov Dierenparadijs van ju-jitsu Sportpark Beveren HK03  9

°2016-°2015  3 > 6 nov Griezeltjeskamp Sportpark Beveren HK04  9

°2016-°2015 3 > 6 nov Jeppa Piratenkamp GBS Lindenlaanschool HK05  10

°2015-°2012 3 > 6 nov Allemaal vallende blaadjes OC De Verre HK06  10

°2015-°2011 3 > 6 nov Multi SkillZ Beweegkamp Sporthal Melsele HK 07  10

°2015-°2009 3 nov Toverdruppelavontuur Toverdruppelwei HK08  10

°2014-°2012 3 > 6 nov Atletiek Atletiekterrein Beveren HK09  11

°2014-°2012 3 > 6 nov Netbal & Balvaardigheden Sporthal Melsele HK10  11

°2014-°2012 2, 3, 6 nov Herfst Snoezelkamp Lindenlaan 266c HK11  11

°2014-°2011 3 > 6 nov In het kabouterbos JC Togenblik HK12  11

°2014-°2010 4 nov Kinder Yoga-Crea workshop Ter Vesten HK13  11

°2014-°2010 3 > 6 nov De vloek van de farao Speelgebouw HK14  12

°2014-°2009 3 > 6 nov Jeppa Sportkamp Sportpark Beveren HK15  12

°2014-°2009  4 nov Uitstap Zoo Antwerpen Station Beveren HK16  12

°2013-°2009 3 > 6 nov Tenniskamp TC Beckhand HK17  12

°2012-°2008 3 nov Fluo Minigolf & Bowling Sportpark Beveren HK18  13

°2011-°2009 3 > 6 nov Trampoline & Omnisport Sportpark Beveren HK19  13

°2011-°2009 3 > 6 nov Volleybal & balspelen Sporthal Melsele HK20  13

°2011-°2009 4 nov Plantastisch! Hof ter Saksen HK21  13

°2010-°2008 2 > 6 nov Paardrijden en verzorging Manege De Winning HK22  14

°2010-°2006 3 > 4 nov Maakbib: Jonge makers gezocht! Bib Beveren HK23  14

°2010-°2006 5 nov Jump & Padel Sportpark Beveren HK24  15

°2010-°2005 4 nov Skiën | snowboarden & Icekarting Sportpark Beveren HK25  15
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KERST 21|12|2020 > 24|12|2020
Leeftijd Datum Activiteit Locatie Nr. Opvang Blz.

°2017 21 > 24 dec Feest in het kamp Sporthal Melsele HK26  17

°2017-°2015 23 dec Kleuteryoga-crea kerstkamp Wijkschool OLV Gaverland HK27  17

°2016-°2015 21 > 24 dec Prima Ballerina vs Popstar Danszaal Castart HK28  17

°2016-°2015 21 > 24 dec Sportspetters Sportpark Beveren HK29  17

°2015-°2011 21 > 24 dec Multi SkillZ Beweegkamp Sportpark Beveren HK 30  18

°2014-°2012 21 > 24 dec Kick & Plié Danszaal Castart HK31  18

°2014-°2012 21 > 24 dec Trampoline & Omnisport Sportpark Beveren HK32  18

°2014-°2012 21 > 24 dec Netbal & Balvaardigheden Sporthal Melsele HK33  18

°2014-°2010 23 dec Kinder Yoga-Crea Kerstkamp Wijkschool OLV Gaverland HK34  19

°2014-°2009 21 > 24 dec Toverdruppelavontuur Sportpark Beveren HK35  19

°2014-°2009 21 > 24 dec Jeppa Sportkamp Sporthal Vrasene HK 36  19

°2014-°2009 21 > 24 dec Schaatsen Ijspiste Beveren HK37  20

°2014-°2003 21, 22, 23 dec Koken ASS Ter Vesten HK38  20

°2012-°2009 21 > 23 dec Kerst Twinkelkamp De Twinkel HK 39  21

°2011-°2009 21 > 24 dec Atletiek Sportpark Beveren HK40  21

°2011-°2009 21 > 23 dec Volleybal & Balspelen Sporthal Melsele HK41  21

°2011-°2008 21 dec Workshop: kerstkaartjes JC Togenblik HK42  21

KERST 28|12|2020 > 31|12|2020
Leeftijd Datum Activiteit Locatie Nr. Opvang Blz.

°2017 28 > 31 dec Danskriebeltjes Sportpark Beveren HK43  22

°2017-°2008 28 > 31 dec Iniminiyoga GBS De Toren HK44  22

°2016-°2015 28 > 31 dec Prima Ballerina vs Popstar Danszaal Castart HK45  22

°2016-°2015 28 > 31 dec Oudejaarsrace Sporthal Haasdonk HK46  23

°2016-°2012 28 > 31 dec Dierenparadijs van ju-jitsu Sportpark Beveren HK47  23

°2015-°2009 28 > 30 dec Hockey 3-daagse Sportpark Beveren HK 48  24

°2014-°2012 28 > 31 dec Atletiek Sportpark Beveren HK49  24

°2014-°2012 28 > 31 dec Netbal & Balvaardigheden Sporthal Melsele HK50  24

°2014-°2012 28 > 31 dec Kick & Plié Danszaal Castart HK51  24

°2014-°2009 28 > 31 dec Jeppa Bouncekamp Sporthal Melsele HK52    25

°2014-°2009 28 > 31 dec Schaatsen Ijspiste Beveren HK53  25

°2012-°2008 29 dec Fluo Minigolf & Bowling Sportpark Beveren HK54  26

°2011-°2009 28 > 31 dec Trampoline & Omnisport Sportpark Beveren HK55  26

°2011-°2009 28 > 30 dec Volleybal & Balspelen Sporthal Melsele HK56  26

°2011-°2008 28 > 31 dec Kerst Kost OC Boerenpoort HK57  26

°2011-°2008 28 > 31 dec Op winteravontuur! JC Togenblik HK58  26
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VEILIGE VAKANTIETOPPERS VOOR IEDEREEN!

Wij hebben alle hygiënische en organisatorische maatregelen genomen om coronaveilige vakantie-
activiteiten aan te bieden voor alle leeftijden. 
Onze monitoren zijn uitgebreid gebriefd over de te volgen regels en afspraken. Omwille van de 
veiligheidsredenen die moeten gevolgd worden is het niet mogelijk om activiteiten die volzet zijn, nog uit 
te breiden of extra activiteiten aan te bieden. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

WIE MAG ER DEELNEMEN?

Vakantietoppers staat open voor alle kinderen, behalve wanneer:
•	 het kind ziek is;
•	 het kind ziek is geweest tijdens de 5 dagen voor de activiteit;
•	 het kind tot de risicogroep behoort en de dokter geen toestemming geeft.

Kinderen die voor de start van de activiteit symptomen van Covid-19 vertonen, kunnen geweigerd worden. 
Als kinderen in de loop van de dag ziek worden, worden zij uit de groep verwijderd en moeten zij zo snel 
mogelijk door een ouder of verwante afgehaald worden.

CONTACTBUBBELS

Alle activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd in contactbubbels van maximum 50 personen 
gedurende één week, inclusief de begeleiding. Elke contactbubbel heeft zijn eigen vaste begeleiding. 
Binnen de contactbubbel geldt de regel van de social distancing niet. Contacten met externen wordt zoveel 
mogelijk vermeden. Er mag geen contact zijn tussen de verschillende bubbels. Voor- en naopvang wordt 
per bubbel georganiseerd.
Wij vragen u als ouder uw verantwoordelijkheid te nemen bij de planning van de herfst- en kerstvakantie. 
Uw kind mag per week maar deel uitmaken van één contactbubbel. Het is daarom niet toegelaten om later 
dan maandag nog aan te sluiten bij een weekactiviteit. Uw kind kan per week ook maar aan één (week)
activiteit deelnemen.

BRENGEN EN AFHALEN VAN DE KINDEREN

Het brengen en afhalen van de kinderen gebeurt zoveel mogelijk per contactbubbel. Zij worden gebracht 
en afgehaald door maximum 1 persoon, bij voorkeur steeds dezelfde. Deze persoon is verplicht om een 
mondmasker te dragen.

MEDISCHE INFORMATIE

De gegevens van uw kind kunnen worden gebruikt voor contact-tracing. Indien u hiermee niet akkoord 
gaat, is het niet mogelijk om deel te nemen aan het vakantieaanbod.
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VOOR- EN NAOPVANG IN SAMENWERKING MET 
KINDERCLUBS

Voor sommige activiteiten werken we samen met vzw ’t Boelleke en vzw ’t Ballonneke. Deze kinderclubs 
staan in voor de voor- en naopvang en voor de verplaatsing naar de activiteit en terug. De activiteiten die 
gecombineerd kunnen worden met opvang, worden aangeduid met het opvang-icoontje . Als u gebruik 
maakt van de vooropvang, moet u uw kindje afzetten op de opvanglocatie. Van daaruit vertrekken alle 
kinderen samen onder begeleiding naar het sportkamp. Maakt u gebruik van de naopvang? Haal uw kindje 
dan ook af op de opvanglocatie want de kinderen gaan na het sportkamp onder begeleiding terug naar de 
opvanglocatie.

MIDDAGOPVANG IN SPORTHAL MELSELE EN BEVEREN

Daarnaast kunnen kinderen die zowel in de voor- als in de namiddag deelnemen aan een sportkamp in 
sportpark Beveren of sporthal ’t Wit Zand in Melsele, gebruik maken van de middagopvang. Breng wel uw 
eigen lunchpakket en drankje mee. Als die mogelijkheid er is, staat dit ook nog eens specifiek vermeld bij 
het sportkamp.

MEE TE BRENGEN

Bij elke activiteit worden een of meerdere pauzes ingelast. Gelieve uw kind een drankje en een koek of 
fruit mee te geven als tussendoortje. Geef uw kind bij voorkeur herbruikbare drinkflessen en fruit-of 
koekendoosjes mee. Indien uw kind nog iets anders dient mee te brengen wordt dit expliciet vermeld bij 
de activiteit.
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03 > 06 NOVEMBER
HET DIERENPARADIJS VAN 
JU-JITSU
De deelnemers leren de dieren kennen van ju-jitsu: de 
beer, het hondje, de garnaal, de egel … Al deze dieren 
leren elkaar kennen en halen de gekste kunstjes uit.

Dinsdag 3 tot vrijdag 6 november
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 17 EUR 

van 10 tot 12 uur
leeftijd °2016-°2015 
reservatienummer HK03a

van 13 tot 15 uur
leeftijd °2014-°2012 
reservatienummer HK03b

HEKSEN & SPOKEN
Zin om je als een echt spook te kunnen verstoppen 
of zoals een heks rond te vliegen op een bezem? We 
laten onze fantasie de vrije loop en brouwen onze eigen 
toverdrank.

Dinsdag 3 tot vrijdag 6 november 
van 9.30 tot 11.30 uur
SPORTHAL TASSIJNS
Ropstraat 50 | Haasdonk 
prijs 17 EUR 
leeftijd °2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het 
sportkamp) 
meenemen reservekledij 
reservatienummer HK01

GRIEZELTJESKAMP
We toveren onze sporthal om tot een heus griezelbos. 
Samen spelen we eenvoudige spelletjes, ontdekken we 
de geheimen van onze griezeltjes en beleven we door te 
sporten knotsgekke avonturen.

Dinsdag 3 tot vrijdag 6 november 
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2016-°2015 
reservatienummer HK04

KLEUTERYOGA-CREA 
HERFSTKAMP
Ontdek je eigen SUPERkracht tijdens de herfstvakantie 
in dit yoga-crea herfstkampje. Deze voormiddag zit 
boordevol yoga, ademhalingsoefeningen, en superleuke 
yogaspelletjes. Het laatste uurtje gaan we gezellig 
knutselen. Dit kamp wordt georganiseerd door Yogalein.

Woensdag 4 november 
van 9.30 tot 12 uur
TER VESTEN
Gravendreef 2 | Beveren 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2017-°2015 (3 jaar zijn bij aanvang van het 
sportkamp) 
reservatienummer HK02
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MULTI SKILLZ BEWEEGKAMP
Multi SkillZ maakt van je kind een enthousiaste beweger. 
Spelplezier en motorisch leren staan centraal! Je kind 
legt de basis voor elke sport en een gezonde levensstijl. 
Tijdens dit sportkamp werkt men op verschillende 
thema’s waarbij Life SkillZ naar voor worden geschoven, 
zoals ‘Hoe omgaan met emoties?’, ‘iedereen is anders en 
dat is oké’, etc.

HALVE DAG 
Dinsdag 3 tot vrijdag 6 november 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 55 EUR 
leeftijd °2015-°2011 
reservatienummer HK07a

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 13 uur

HELE DAG 
Dinsdag 3 tot vrijdag 6 november 
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 121 EUR 
leeftijd °2015-°2011 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK07b

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

TOVERDRUPPELAVONTUUR
Stenen hebben toverkracht ‘ hinnikt Sammeke het paard. 
Een toverdruppel vol magische stenen en paarden , want 
elke steen heeft zijn eigen werking. Ze kunnen je energie 
geven, je troosten, je lekker laten dromen, je blij maken 
…

Dinsdag 3 november
TOVERDRUPPELWEI
Zandstraat 245 (in de dreef) | Haasdonk 
prijs 36 EUR 
meenemen stevige schoenen en warme kledij

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2015-°2013 
reservatienummer HK08a

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2014-°2009 
reservatienummer HK08b

ALLEMAAL VALLENDE 
BLAADJES
Hou jij ook van de prachtige kleuren van de 
herfst? Spring jij graag in regenplassen? Dan is 
deze week echt iets voor jou! We doen uitstapjes 
naar het bos, spelen spelletjes en knutselen 
met allemaal blaadjes.  Wie weet zien we wel 
paddenstoelen groeien! Kom met ons mee de 
natuur ontdekken.

Dinsdag 3 tot vrijdag 6 november 
van 9 tot 16 uur
OC DE VERRE
Pater Vergauwenstraat 6B | Verrebroek 
prijs 50 EUR 
leeftijd °2015-°2012 
meenemen lunchpakket, speelkledij 
aangepast aan het weer 
reservatienummer HK06

JEPPA PIRATENKAMP
Dit jaar verdiepen we ons met het Jeppa Sport & Crea 
kamp in het thema “Piraten”. We vinden een boodschap 
in een fles van Aadje Piraatje en gaan doorheen de week 
samen op zoek naar de schat van de 7 zeeën. Naast 
originele piratenspelletjes in thema gaan we onze eigen 
piratenboot, papegaaien, kanonnen en zo veel meer 
knutselen. Een week om niet snel te vergeten!

Dinsdag 3 tot vrijdag 6 november 
van 9 tot 16 uur
SPORTZAAL GBS LINDENLAAN
Lindenlaan 141 | Beveren 
prijs 96 EUR 
leeftijd °2016-°2015 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK05
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IN HET KABOUTERBOS
Deze week duiken we in de wereld van de kabouters! We 
bouwen kabouterhuisjes in het bos, spelen spelletjes, 
gaan op tocht door de natuur … Kortom alles wat je 
moet weten om een echte kabouter te zijn! Wil je dus 
weten wat voor kabouter jij wil zijn? Kom dan mee op 
ons avontuur!

Dinsdag 3 tot vrijdag 6 november 
van 9 tot 16 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren 
prijs 50 EUR 
leeftijd °2014-°2011 
meenemen lunchpakket, speelkledij aangepast aan 
het weer 
reservatienummer HK12

ATLETIEK
Schuilt in jou de nieuwe Nafi Thiam? Deze week wordt 
met verschillende atletiekdisciplines kennis gemaakt om 
nieuwe talenten te ontdekken.

Dinsdag 3 tot vrijdag 6 november 
van 9 tot 12 uur
ATLETIEKTERREIN BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2014-°2012 
reservatienummer HK09

NETBAL & 
BALVAARDIGHEDEN
In samenwerking met Volleystart Melsele wordt de 
week gestart met netbal. Doorheen de week zal je 
balvaardigheid op verschillende manieren op proef 
gesteld worden.

Dinsdag 3 tot vrijdag 6 november 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2014-°2012 
reservatienummer HK10

HERFST SNOEZELKAMP: 
EGELTJE EN ZIJN WARM NEST
Drie dagen snoezelplezier in combinatie met vrije 
expressie en creativiteit. We gaan aan de slag met allerlei 
materialen en knutselen op een belevingsgerichte 
manier. Het is fijn om onze zintuigen even te prikkelen en 
deze bewust te ervaren. Iedere voormiddag ronden we 
af met een snoezelmomentje waarin ieder kind tot rust 
kan komen.

Maandag 2, dinsdag 3 en vrijdag 6 november 
van 9 tot 12 uur
Lindenlaan 266C | Beveren 
prijs 57 EUR 
leeftijd °2014-°2012 
reservatienummer HK11

KINDER YOGA-CREA 
WORKSHOP HS KINDEREN
Deze workshop is uitgewerkt rond een verhaal uit het 
boek ‘verhalen voor gevoelige oortjes’. Dit boek zit 
boordevol verhalen met als thema’s faalangst, loslaten, 
perfectionisme, slecht slapen ... Hoogsensitieve kinderen 
zijn heel erg welkom omdat de thema’s in dit boek zeer 
herkenbaar kunnen zijn. Na het lezen van het verhaal 
ontspannen we met een uurtje yoga, we overlopen de 
vragen die bij het verhaal horen, daarna knutselen we 
iets dat bij het verhaal en thema past.  Dit kamp wordt 
georganiseerd door Yogalein.

Woensdag 4 november 
van 13 tot 15.30 uur
TER VESTEN
Gravendreef 2 | Beveren 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2014-°2010 
reservatienummer HK13
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JEPPA SPORTKAMP
Wil jij iets meer dan een omnisportkamp? Op zoek naar 
uitdaging, onbekende sporten, unieke materialen? 
Jeppa Sport is er weer met een nieuw aanbod (Creative 
tools, Lü interactieve muur, On wheels …) en exclusieve 
games (Fortnite games, Pokémon…) die dicht bij de 
leefwereld van het kind staan. Schrijf je in voor het Jeppa 
Sportkamp te Beveren!

Dinsdag 3 tot vrijdag 6 november 
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 96 EUR 
leeftijd °2014-°2009 
meenemen binnen- en buitenschoenen, lunchpakket 
reservatienummer HK15

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

UITSTAP ZOO ANTWERPEN 
CREEPY GRIEZELBEESTEN
Wat is leuker dan een dagje zoo? We ontdekken creepy 
griezelbeesten zoals spinnen, slakken en slangen. We 
leren welke rol ze hebben in de natuur en mogen zelfs 
levende dieren aanraken! 

Woensdag 4 november 
van 9 tot 16 uur
VERTREK STATION BEVEREN
Stationsplein 2 | Beveren 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2014-°2009 
meenemen lunchpakket, koekje en drankje
reservatienummer HK16

TENNISKAMP
David Goffin of Elise Mertens, beide hebben hard moeten 
trainen om echte kampioenen te worden. Ben je zot van 
tennis, kom dan iedereen verslaan aan het net.

Dinsdag 3 tot vrijdag 6 november 
van 10 tot 12 uur
TC BECKHAND
Gasdam 4 | Beveren 
prijs 33 EUR 
leeftijd °2013-°2009 
reservatienummer HK17

DE VLOEK VAN DE FARAO
Ben jij niet bang van mummies en sarcofagen? 
Kom samen met ons ontdekken wat de vloek 
van de farao precies inhoudt en ga betoverd 
terug naar huis ... of net niet! Wil je iets te weten 
komen over opgravingen en het Oude Egypte? 
Dan is dit creatieve halloweenkamp zeker iets 
voor jou! I.s.m. Creafant vzw.

Dinsdag 3 tot vrijdag 6 november 
van 9 tot 16 uur
SPEELGEBOUW
Floralaan 35A | Beveren 
prijs 90 EUR 
leeftijd °2014-°2010 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK14
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TRAMPOLINE & OMNISPORT
Startend op de minitrampolines om vervolgens te 
evolueren naar de grote maxitrampolines. Je leert een 
aaneenschakeling van verschillende bewegingen aan en 
wisselt deze zaken af met leuke spel- en omnisporten.

Dinsdag 3 tot vrijdag 6 november 
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 49 EUR 
leeftijd °2011-°2009 
meenemen lunchpakket, binnen- en buitenschoenen 
reservatienummer HK19

VOLLEYBAL & BALSPELEN
Tijdens dit sportkamp komen er verschillende balspelen 
aan bod: tienbal, netbal, trefbal, korfbal, volleybal, 
handbal, smashbal, muurbal, bordbal en nog zoveel 
meer. Hou je van teamsporten? Dan is dit zeker een 
sportkamp voor jou!

Dinsdag 3 tot vrijdag 6 november 
van 13 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2011-°2009 
reservatienummer HK20FLUO MINIGOLF & 

BOWLING
Voor deze activiteit trekken we naar het 
Bowlingpaleis te Sint-Niklaas. Je wordt in twee 
groepen opgesplitst. De ene groep start met zijn 
tocht door het minigolfdoolhof en doorloopt op 
eigen tempo alle 18 golfbanen. De andere groep 
tracht zoveel mogelijk kegels omver te gooien! 
Wie kroont zich de beste?

Dinsdag 3 november 
van 12.30 tot 16 uur
VERTREK SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 16 EUR 
leeftijd °2012-°2008 
meenemen geld voor extra drankje  
reservatienummer HK18

PLANTASTISCH!
In Hof ter Saksen staan al de hele zomer bijzondere 
planten in de kijker: kruiden die in de Middeleeuwen 
gebruikt werden om mee te koken, te verven, te genezen 
en ook echte toverkruiden.
In Herbarijs, het kruidenboek dat Jan Vijd bewoner van 
Hof ter Saksen en neef van de wereldberoemde Joos 
Vijd, leerden wij deze kruiden kennen.
Maar hoe maak je een kruidenboek met echte planten? 
Vandaag leren we stap voor stap een herbarium maken 
dat jij later aan jouw kinderen kan doorgeven.

Woensdag 4 november 
van 9 tot 16.30 uur
HOF TER SAKSEN
Hof ter Saksendreef 3A | Beveren 
prijs 15 EUR 
leeftijd °2011-°2009
meenemen lunchpakket en regenkledij 
reservatienummer HK21
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PAARDRIJDEN & VERZORGING
Eerst mag je het paard zelf borstelen en opzadelen, 
daarna leer je in de juiste richting sturen. Ook draven en 
galopperen worden aangeleerd en ingeoefend. Nadien 
breng je zelf je paard naar de stal om af te zadelen, te 
borstelen en eten te geven.

Maandag 2 tot vrijdag 6 november 
van 10 tot 12 uur
MANEGE DE WINNING
Winningenstraat 10A | Melsele 
prijs 86 EUR 
leeftijd °2010-°2008 
meenemen lange broek en hoge laarzen verplicht 
reservatienummer HK22

MAAKBIB: JONGE MAKERS 
GEZOCHT!
MaakBib - Uitgewerkt door De Creatieve STEM, een 
STEM-partnerschap gesteund door Vlaio.
Dat een Bib méér is dan een uitleendienst van 
boeken, weet je wellicht wel. Dat je er als kind, jongere 
of volwassene kan deelnemen aan verschillende 
activiteiten, cursussen en lezingen is ook meer en meer 
ingeburgerd. Met het Maakbib project willen de Wase 
bibliotheken hun schouders zetten onder de Bib als een 
uitleendienst van kennis en maakvaardigheden. I.s.m. 
Cultuurtuin WAAS. 
In deze tweedaagse voor meisjes en jongens laten we je 
proeven van digitale fabricatie en kan je experimenteren 
met verschillende fablab tools. We werken rond het 
thema sfeerlicht en gaan aan de slag met 2D & 3D 
ontwerpen, lasersnijden, 3D-printen en vacuümvormen, 
en voegen dan ook een vleugje basis elektronica toe aan 
de mix.
Ontdek de wondere wereld van de fysica. Leer upcyclen 
met wetenschap. Leer over serieproductie. Laat je 
creativiteit de vrije loop en waan je een echte uitvinder.

Dinsdag 3 en woensdag 4 november 
van 10 tot 16.30 uur
BIB BEVEREN
Gravendreef 3 | Beveren 
prijs gratis 
leeftijd °2010-°2006 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK23
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SKIËN/SNOWBOARDEN & 
ICEKARTING
Vandaag krijg je de kans om te skiën of snowboarden 
onder ervaren begeleiding. Ook wie eerder geskied of 
gesnowboard heeft zal zich kunnen uitleven in Skidôme 
(Rucphen-Nederland). Afwisselend gaan we karten op 
het ijs, dat is pas een unieke beleving! Voor deze activiteit 
moeten deelnemers min. 1,40m groot zijn. Enkel bij 
voldoende inschrijvingen kan er een afzonderlijke groep 
gemaakt worden voor gevorderde skiërs/snowboarders.

Woensdag 4 november 
van 8.15 tot 17 uur
VERTREK SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 60 EUR 
leeftijd 2010-2005 
meenemen lunchpakket, handschoenen(verplicht), 
dikke kousen, skipak of warme kledij die nat mag 
worden, fluovestje en (kids) ID

skiën & icekarting 
reservatienummer HK25a

snowboarden & icekarting 
reservatienummer HK25b

JUMP & PADEL LEVEL-UP
Dit keer trekken we naar het trampolinepark 
Level-UP te Edegem. Dankzij de trampolines 
zal je naast fysieke hoogtes ook momenten 
beleven die je nog nooit ervaren hebt. Na twee 
uur vol de uitdaging te zijn aangegaan in het 
trampolinegedeelte gaan we na de lunchpauze 
met drankje inclusief  nog een uurtje padellen. 
Ga jij met de hype mee om tussen glazen 
wanden te sporten?

Donderdag 5 november 
van 9 tot 15.30 uur
VERTREK SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 29 EUR 
leeftijd °2010-°2006 
meenemen lunchpakket, geld voor extra 
drankje 
reservatienummer HK24
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WEEK 1 
21 > 24 DECEMBER

FEEST IN HET KAMP
We tellen de dagen af en bereiden ons voor op de 
feestdagen. Muziek kan uiteraard niet ontbreken tijdens 
dit superleuke kamp.

Maandag 21 tot donderdag 24 december 
van 9.30 tot 11.30 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 17 EUR 
leeftijd °2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het 
sportkamp) 
meenemen reservekledij 
reservatienummer HK26

PRIMA BALLERINA VS 
POPSTAR
Droom jij ervan een echte ballerina te zijn? Of ben je toch 
eerder een stoere kleuter? Tijdens dit kamp hoef je niet 
te kiezen. Ballet en HipHop wisselen elkaar af. Kom je 
mee ontdekken wat je het liefst doet?

Maandag 21 tot donderdag 24 december 
van 10 tot 12 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2016-°2015 
reservatienummer HK28

SPORTSPETTERS
Iedereen kan zich naar hartenlust uitleven tijdens dit 
kamp, we maken spelenderwijs kennis met allerlei leuke 
sporten en spelletjes.

Maandag 21 tot donderdag 24 december 
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2016-°2015 
reservatienummer HK29

KLEUTERYOGA-CREA 
KERSTKAMP
Ontdek je eigen SUPERkracht tijdens de herfstvakantie 
in dit yoga-crea herfstkampje. Deze voormiddag zit 
boordevol yoga, ademhalingsoefeningen, en superleuke 
yogaspelletjes. Het laatste uurtje gaan we gezellig 
knutselen. Dit kamp wordt georganiseerd door Yogalein.

Woensdag 23 december 
van 9.30 tot 12 uur
WIJKSCHOOL OLV GAVERLAND
Gaverlandstraat 111 | Melsele 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2017-°2015 (3 jaar zijn bij aanvang van het 
sportkamp) 
reservatienummer HK27
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MULTI SKILLZ BEWEEGKAMP
Multi SkillZ maakt van je kind een enthousiaste beweger. 
Spelplezier en motorisch leren staan centraal! Je kind 
legt de basis voor elke sport en een gezonde levensstijl. 
Tijdens dit sportkamp werkt men op verschillende 
thema’s waarbij Life SkillZ naar voor worden geschoven, 
zoals ‘Hoe omgaan met emoties?’, ‘iedereen is anders en 
dat is oké’, etc.

HALVE DAG 
Maandag 21 tot donderdag 24 december 
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 55 EUR 
leeftijd °2015-°2011 
reservatienummer HK30a

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 13 uur

HELE DAG 
Maandag 21 tot donderdag 24 december 
van 9 tot 16 uur (donderdag tot 12 uur)
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 105 EUR 
leeftijd °2015-°2011
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK30b

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

TRAMPOLINE & OMNISPORT
Startend op de minitrampolines om vervolgens te 
evolueren naar de grote maxitrampolines. Je leert een 
aaneenschakeling van verschillende bewegingen aan en 
wisselt deze zaken af met leuke spel- en omnisporten.

Maandag 21 tot donderdag 24 december 
van 9 tot 16 uur (donderdag tot 12 uur)
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 43 EUR 
leeftijd °2014-°2012 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK32

NETBAL & 
BALVAARDIGHEDEN
In samenwerking met Volleystart Melsele wordt de 
week gestart met netbal. Doorheen de week zal je 
balvaardigheid op verschillende manieren op proef 
gesteld worden.

Maandag 21 tot donderdag 24 december 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2014-°2012 
reservatienummer HK33

KICK & PLIÉ
Tijdens dit kamp brengen we een leuke mix van 
verschillende dansstijlen. Leer de verschillende stijlen 
kennen en ontdek wat je het liefst doet!

Maandag 21 tot donderdag 24 december 
van 13 tot 15 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2014-°2012 
reservatienummer HK31
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KINDER YOGA-CREA 
KERSTKAMP
Ontdek je eigen SUPERkracht tijdens de kerstvakantie 
in dit yoga-crea kerstkampje. Deze namiddag zit 
boordevol yoga, ademhalingsoefeningen, massage en 
superleuke yogaspelletjes. Het laatste uurtje gaan we 
gezellig knutselen. Schrijf je snel in voor een namiddag 
vol plezier, creativiteit en ontspanning. Dit kamp wordt 
georganiseerd door Yogalein.

Woensdag 23 december 
van 13 tot 15.30 uur
WIJKSCHOOL OLV GAVERLAND
Gaverlandstraat 111 | Melsele 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2014-°2010 
reservatienummer HK34

TOVERDRUPPELAVONTUUR
Soms is het belangrijk om een rots te zijn, je eigen 
grenzen goed te kennen en aan te geven. Op andere 
momenten ben je dan beter water. We leren de hele tijd 
al spelend om hiermee om te gaan door te doen! Dit via 
de technieken van Rots en Water, een wetenschappelijke 
bewezen weerbaarheidsmethode.

Maandag 21 tot donderdag 24 december 
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 89 EUR 
leeftijd °2014-°2009 
reservatienummer HK35

JEPPA SPORTKAMP
Wil jij iets meer dan een omnisportkamp? Op zoek naar 
uitdaging, onbekende sporten, unieke materialen? 
Jeppa Sport is er weer met een nieuw aanbod (Creative 
tools, Lü interactieve muur, On wheels…) en exclusieve 
games (Fortnite games, Pokémon…) die dicht bij de 
leefwereld van het kind staan. Schrijf je in voor het Jeppa 
Sportkamp in Vrasene!

Maandag 21 tot donderdag 24 december 
van 9 tot 16 uur (donderdag tot 12 uur)
SPORTHAL VRASENE
Nieuwe Baan 8 | Vrasene 
prijs 86 EUR 
leeftijd °2014-°2009
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK36

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur
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SCHAATSEN
Wij leren je schaatsen zodat je tegen het einde van deze 
week een echte schaatskampioen bent. Hierna heb je de 
mogelijkheid om te blijven oefenen tijdens het publiek 
schaatsen (op eigen verantwoordelijkheid).

Maandag 21 tot donderdag 24 december
IJSPISTE
Grote Markt | Beveren 
prijs 21 EUR
meenemen handschoenen verplicht, dikke kousen 
 
van 10 tot 11 uur (+ vrij schaatsen tot 13.30 uur)
leeftijd °2010-°2009
reservatienummer HK37a

van 11 tot 12 uur (+ vrij schaatsen tot 13.30 uur)
leeftijd °2012-°2011
reservatienummer HK37b

van 12 tot 13 uur (+ vrij schaatsen tot 13.30 uur)
leeftijd °2014-°2013
reservatienummer HK37c

KOKEN ASS
Hou je van koken maar niet van onduidelijkheid? Hou 
je van samenzijn met anderen maar niet van drukte 
en grote groep? Dan is dit vast iets voor jou! Deze 
voormiddag organiseren we stap voor stap onze eigen 
receptie. We sluiten onze voormiddag af met onze 
eigen receptie, waarop ook familie en vrienden welkom 
zijn! An en Marijke houden rekening met de behoeften 
van kinderen met ASS en zorgen voor structuur en 
duidelijkheid. I.s.m. Auti-n-Beveren.

Maandag 21 december 
van 9 tot 12 uur
TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren 
prijs 19 EUR 
leeftijd °2014-°2012 
reservatienummer HK38a

Dinsdag 22 december 
van 9 tot 12 uur
TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren 
prijs 19 EUR 
leeftijd °2011-°2008 
reservatienummer HK38b

Woensdag 23 december 
van 9 tot 12 uur
TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren 
prijs 19 EUR 
leeftijd °2007-°2003 
reservatienummer HK38c
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KERST-TWINKELKAMP
Krachtig en creatief het nieuwe jaar in! Tijdens dit 
twinkelkampje werken we creatief en lekker rond 
de kersttafel, komen we tot rust met kerstyoga en 
relaxmomentjes; We formuleren onze dromen en 
krachtige wensen voor 2021 en zoeken uit wat we nodig 
hebben om die te kunnen realiseren. Opvang is mogelijk, 
dit duidt je aan tijdens het inschrijven.

Maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 
december 
van 9.30 tot 12.30 uur
DE TWINKEL
Goudenregenlaan 11 | Beveren 
prijs 80 EUR (95 EUR met opvang) 
leeftijd °2012-°2009 
reservatienummer HK39

ATLETIEK
Schuilt in jou de nieuwe Nafi Thiam? Deze week wordt 
met verschillende atletiekdisciplines kennis gemaakt om 
nieuwe talenten te ontdekken.

Maandag 21 tot donderdag 24 december 
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2011-°2009 
reservatienummer HK40

VOLLEYBAL & BALSPELEN
Tijdens dit sportkamp komen er verschillende balspelen 
aan bod: tienbal, netbal, trefbal, korfbal, volleybal, 
handbal, smashbal, muurbal, bordbal en nog zoveel 
meer. Hou je van teamsporten? Dan is dit zeker een 
sportkamp voor jou!

Maandag 21 tot woensdag 23 december 
van 13 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 19 EUR 
leeftijd °2011-°2009 
reservatienummer HK41

WORKSHOP: 
KERSTKAARTJES
Hou jij ook zo van tekenen en knutselen? Of hou 
je je liever bezig met handletteren? Verras dan je 
familie met zelfgemaakte kerstkaartjes! We gaan 
aan de slag met verschillende materialen om 
mooie kerstkaartjes te maken.

Maandag 21 december 
van 13 tot 16 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren
prijs 10 EUR 
leeftijd °2011-°2008 
reservatienummer HK42
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INIMINIYOGA
Combinatie van yoga, spel en crea waar plezier centraal 
staat. Kinderyoga geeft kracht, zelfvertrouwen, innerlijke 
rust en nog zoveel meer!

Maandag 28 tot donderdag 31 december
GBS DE TOREN
Schoolstraat 15 | Melsele 
prijs 50 EUR 

van 10 tot 12 uur
leeftijd °2017-°2014 (3 jaar zijn bij aanvang van het 
sportkamp) 
reservatienummer HK44a

van 13 tot 15 uur
leeftijd °2013-°2008 
reservatienummer HK44b

PRIMA BALLERINA VS 
POPSTAR
Droom jij ervan een echte ballerina te zijn? Of ben je toch 
eerder een stoere kleuter? Tijdens dit kamp hoef je niet 
te kiezen. Ballet en HipHop wisselen elkaar af. Kom je 
mee ontdekken wat je het liefst doet?

Maandag 28 tot donderdag 31 december 
van 10 tot 12 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2016-°2015 
reservatienummer HK45

WEEK 2 
28 > 31 DECEMBER

DANSKRIEBELTJES
Als je niet stil kan staan zodra de muziek speelt, ben je 
hier aan het juiste adres.

Maandag 28 tot donderdag 31 december 
van 9.30 tot 11.30 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 17 EUR 
leeftijd °2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het 
sportkamp) 
meenemen reservekledij 
reservatienummer HK43
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OUDEJAARSRACE
We spelen de meest coole sporten en spelletjes op het 
einde van het jaar. We serveren o.a. een reis rond de 
wereld, spelen met verschillende ballen en dansen in het 
rond.

Maandag 28 tot donderdag 31 december 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL TASSIJNS
Ropstraat 50 | Haasdonk 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2016-°2015 
meenemen reservekledij 
reservatienummer HK46

HET DIERENPARADIJS VAN 
JU-JITSU
De deelnemers leren de dieren kennen van ju-jitsu: de 
beer, het hondje, de garnaal, de egel, … Al deze dieren 
leren elkaar kennen en halen de gekste kunstjes uit.

Maandag 28 tot donderdag 31 december 
van 10 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 17 EUR
leeftijd °2016-°2015 
reservatienummer HK47a

Maandag 28 tot woensdag 30 december 
van 13 tot 15 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 13 EUR 
leeftijd °2014-°2012 
reservatienummer HK47b
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HOCKEY 3-DAAGSE
Dankzij de prestaties van de Red Lions en de Red 
Panthers is hockey op korte tijd razend populair 
geworden. Ook Hockey Club Beveren groeit mee en 
verzorgt deze 3-daagse waar hockey spelen centraal 
staat.

Maandag 28 tot woensdag 30 december 
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 20 EUR 
leeftijd °2015-°2009 
reservatienummer HK48

 deelnemers zijn welkom van 8.30 tot 12.30 uur

NETBAL & BALVAARDIGHEDEN
In samenwerking met Volleystart Melsele wordt de 
week gestart met netbal. Doorheen de week zal je 
balvaardigheid op verschillende manieren op proef 
gesteld worden.

Maandag 28 tot donderdag 31 december 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2014-°2012 
reservatienummer HK50

KICK & PLIÉ
Tijdens dit kamp brengen we een leuke mix van 
verschillende dansstijlen. Leer de verschillende stijlen 
kennen en ontdek wat je het liefst doet!

Maandag 28 tot donderdag 31 december 
van 13 tot 15 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2014-°2012 
reservatienummer HK51

ATLETIEK
Schuilt in jou de nieuwe Nafi Thiam? Deze week wordt 
met verschillende atletiekdisciplines kennis gemaakt om 
nieuwe talenten te ontdekken.

Maandag 28 tot donderdag 31 december 
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2014-°2012 
reservatienummer HK49
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JEPPA BOUNCEKAMP
Speel, sport en spring je rot op het Jeppa 
bouncekamp! We nemen het op tegen 
opblaasbare hindernissen, maken spectaculaire 
salto’s en bouwen de sporthal om tot één 
gigantisch springkasteel. Onze monitoren 
zorgen voor genoeg afwisseling met ander 
sport- en spelplezier zodat je je geen moment 
verveelt. Dus stretch die spieren al maar en laat 
je omverblazen door Jeppa!

Maandag 28 tot donderdag 31 december 
van 9 tot 16 uur (donderdag tot 12 uur)
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 86 EUR 
leeftijd °2014-°2009 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK52

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

SCHAATSEN
Wij leren je schaatsen zodat je tegen het einde van deze 
week een echte schaatskampioen bent. Hierna heb je de 
mogelijkheid om te blijven oefenen tijdens het publiek 
schaatsen (op eigen verantwoordelijkheid).

Maandag 28 tot donderdag 31 december
IJSPISTE
Grote Markt | Beveren 
prijs 21 EUR
meenemen handschoenen verplicht, dikke kousen

van 10 tot 11 uur (+ vrij schaatsen tot 13.30 uur)
leeftijd °2010-°2009
reservatienummer HK53a

van 11 tot 12 uur (+ vrij schaatsen tot 13.30 uur)
leeftijd °2012-°2011
reservatienummer HK53b

van 12 tot 13 uur (+ vrij schaatsen tot 13.30 uur)
leeftijd °2014-°2013
reservatienummer HK53c
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FLUO MINIGOLF & BOWLING
Voor deze activiteit trekken we naar het Bowlingpaleis te 
Sint-Niklaas. Je wordt in twee groepen opgesplitst. De 
ene groep start met zijn tocht door het minigolfdoolhof 
en doorloopt op eigen tempo alle 18 golfbanen. De 
andere groep tracht zoveel mogelijk kegels omver te 
gooien! Wie kroont zich de beste?

Dinsdag 29 december 
van 12.30 tot 16 uur
VERTREK SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 16 EUR 
leeftijd °2012-°2008 
meenemen geld voor extra drankje 
reservatienummer HK54

TRAMPOLINE & OMNISPORT
Startend op de minitrampolines om vervolgens te 
evolueren naar de grote maxitrampolines. Je leert een 
aaneenschakeling van verschillende bewegingen aan en 
wisselt deze zaken af met leuke spel- en omnisporten.

Maandag 28 tot donderdag 31 december 
van 9 tot 16 uur (donderdag tot 12 uur)
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 43 EUR 
leeftijd °2011-°2009 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK55

VOLLEYBAL & BALSPELEN
Tijdens dit sportkamp komen er verschillende balspelen 
aan bod: tienbal, netbal, trefbal, korfbal, volleybal, 
handbal, smashbal, muurbal, bordbal en nog zoveel 
meer. Hou je van teamsporten? Dan is dit zeker een 
sportkamp voor jou!

Maandag 28 tot woensdag 30 december 
van 13 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 19 EUR 
leeftijd °2011-°2009 
reservatienummer HK56

KERST KOST
Heb jij een passie voor koken? Sta jij te trappelen 
om  een prachtig kerstmenu te maken? We 
beslissen welke recepten we maken en gaan 
samen naar de winkel. Als alles klaar is, smullen 
we lekker van deze Kerst Kost.

Maandag 28 tot donderdag 31 december 
van 9 tot 16 uur (donderdag tot 12 uur)
OC BOERENPOORT
Sint-Elisabethstraat 31A | Melsele
prijs 35 EUR
leeftijd °2011-°2008
meenemen snijmesje, snijplank, keukenshort,  
kookboek
reservatienummer HK57

OP WINTERAVONTUUR
Brrr de winter is hier! Haal die warme sjaals en wanten 
maar al boven want we duiken in de wereld van het 
koude winterwonderland. We bouwen sneeuwmannen, 
knutselen met ijs en bakken zelfs wat lekkers. Het wordt 
zo leuk dat je het er bijna warm van krijgt!

Maandag 28 tot donderdag 31 december 
van 9 tot 16 uur (donderdag tot 12 uur)
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren 
prijs 40 EUR 
leeftijd °2011-°2008 
meenemen warme handschoenen, lunchpakket 
reservatienummer HK58
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CODERDOJO@BIB BEVEREN
CoderDojo organiseert maandelijks gratis workshops 
voor kinderen en jongeren (7-18 jaar) met een passie 
voor ICT. Onder begeleiding van enthousiaste coaches 
krijgen zij er verschillende vormen van programmeren 
aangeleerd, zoals Scratch. CoderDojo stimuleert ICT-
vaardigheden en zet in op teamwork, samenwerking en 
leren van elkaar. 
Info en inschrijven via Beveren@coderdojobelgium.be.

Zondag 27 september | 9.45 > 12.15 uur 
Zondag 25 oktober | 9.45 > 12.15 uur 
Zondag 29 november | 9.45 > 12.15 uur 
Zondag 20 december | 9.45 > 12.15 uur
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren 
prijs gratis 
leeftijd 7 – 18 jaar

INSCHRIJVINGSDAGEN 
KINDER-EN JEUGDJURY
Hou je van lezen en praat je graag over boeken? Dan 
is de Kinder- en Jeugdjury écht iets voor jou! Maak 
kennis met KJV-Beveren en de begeleiders en schrijf je 
in! Inschrijven kost 3 EUR en kan tot en met de eerste 
bijeenkomst op 10 oktober 2020.

Zaterdag 19 september | 9.30 > 12.30 uur 
Zaterdag 26 september | 9.30 > 12.30 uur
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren



BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | T 03 750 10 50

BIB BEVEREN NIEUWE PAROCHIE
Pastoor Steenssensstraat 39 | T 03 750 17 43

BIB HAASDONK
Pastoor Verwilghenplein 5 | T 03 750 17 57

BIB KALLO
Gemeenteplein 3 | T 03 575 04 80

BIB KIELDRECHT
Molenstraat 30 | T 03 773 36 29

BIB MELSELE
Sint-Elisabethstraat 31A | T 03 750 18 58

BIB VERREBROEK
Pater Vergauwenstraat 6b | T 03 773 38 65

BIB VRASENE
Kerkstraat 3 | T 03 750 17 68

VOORLEESWEEK 2020
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en 
oud. Tijdens de Voorleesweek zet Bib Beveren, samen 
met Iedereen Leest, graag het belang én het plezier van 
voorlezen in de kijker. We hebben een fijn programma in 
petto voor jong en oud.

• Zondag 15 november: Kunstendag voor Kinderen  
met Wolvenverhalen in de Bib.

• Zondag 22 november:  
Kamishibai vertellingen door Inge Umans

• Maandag 9 november tot zondag 6 december:  
Kamishibai-tentoonstelling

Van 21 tot 29 november
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren 
prijs gratis 
leeftijd voor jong en oud

VOORLEESUURTJES IN 
DE BIB: HET IS FEEST ALS 
IEMAND VOOR(JE)LEEST!
Kom naar de voorleesuurtjes in de bib! Enthousiaste 
voorlezers wachten je op en laten je lachen, griezelen, 
genieten … Alle kinderen van 4 tot 8 jaar zijn welkom, 
maar ook (groot)ouders mogen meegenieten. 
Niet alleen tijdens de vakanties, maar het hele jaar door 
zijn er voorleesuurtjes. Je kan iedere tweede en vierde 
woensdag van de maand in Bib Beveren terecht.  
Alle data van het jaar 2020 vind je op  
www.beveren.be/bibliotheek. 

BIB BEVEREN
prijs gratis 
leeftijd 4-8 jaar

MEER INFO & OVERZICHT OPENINGSUREN
www.beveren.be/bibliotheek 
bibliotheek@beveren.be
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FAMILIEVOORSTELLINGEN

THELONIOUS (6+)
Muziektheater van Zonzo Compagnie
Een rollercoaster door het leven en werk van jazzlegende 
Thelonious Monk, muziek vol verrassende harmonieën 
en avontuurlijke ritmes. De muzikanten van het 
gerenommeerde jazztrio De Beren Gieren nemen je 
mee in de unieke muzikale wereld van de New Yorkse 
jazzheld. In een indrukwekkend videodecor met 
beelden van Nele Fack betrekken ze je bij Thelonious’ 
experimenteerdrang en tonen je telkens weer nieuwe 
kantjes van deze boeiende muzikant. 
Spring mee op deze beboptrein met het ‘Genius of 
Modern Music’ en kruip in de huid van Thelonious. 
Bestemming onbekend, maar een waanzinnige rit 
verzekerd! Meer info: www.zonzocompagnie.be

Vrijdag 2 oktober om 20 uur
TER VESTEN
leeftijd vanaf 6 jaar
prijs 15 | 14 | 12 | 7 EUR

HEEL-HUIDS
Dansvoorstelling voor 2.5+ van Nat Gras
Voor jonge kinderen behoren huid en haar tot de 
dagelijkse ontdekkingen rond ik en jij. Mijn arm is bruin, 
en die van jou? Ik heb blonde staartjes, en jij? Eens wat 
ouder wordt het haar een deel van onze identiteit en 
leeft er ook al heel wat onder ons vel. In deze voorstelling 
vloeien de werelden van de volwassenen en de kinderen 
moeiteloos in elkaar over en worden jong en oud 
ingepakt door een wereld van verrassende dans en 
sterke beelden. Een sterrenhemel van sproetjes, een 
rilling met kippenvel, de tekening van een litteken of de 
plooi van een lachrimpel. Een krullenbos, een grijze kop, 
kaal of twee vlechten. Heel-huids gaat over je binnen- en 
buitenkant en hoe deze in relatie staan tot elkaar. Meer 
info: www.natgras.be

zondag 4 oktober om 14 en 16 uur
leeftijd vanaf 2,5 jaar
prijs 9 | 7 EUR (-18)
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KUNSTENDAG VOOR 
KINDEREN
Op deze cultuurhoogdag voor gezinnen ontdek je 
in Ter Vesten allerlei activiteiten. Vandaag staat alles 
in het teken van muziek én het verhaal van Peter en 
de Wolf. In de voormiddag nodigt Atelier Amadeo je 
uit in zijn klankenspeeltuin, de grootvader van Peter 
vertelt dierenverhalen, er is een snoezelruimte met 
livepianomuziek en je kan zelf je eigen muziekinstrument 
maken. Heb je daarna honger gekregen als een wolf? 
Schuif dan mee aan tafel in het CultuurCafé voor een 
wolvenbrunch. Aansluitend is het genieten van Pjotr en 
de Wolfski in de schouwburg.
Met een ticket voor de  voorstelling Pjotr en de Wolfski 
krijg je in de voormiddag gratis toegang tot de andere 
activiteiten.

Pjotr en de Wolfski (3+)  
schouwburg Ter Vesten - 13.30 uur
Een grappige upgrade van de klassieker Peter en de Wolf 
door DE MAAN, verteld en verbeeld met poppen op de 
hand van meester-figurenmaker Paul Contryn. Met een 
praatzieke Bruno Vanden Broecke als verteller. 
 Alles speelt zich af op, rond en in een kleurrijke 
boom. Een inventieve setting voor de klassieker van 
de Russische componist Prokofiev. Met authentieke 
Russische passages! Vertaald in het kleuterski. 
Spannend, dramatisch en humoresk.

Zondag 15 november vanaf 10 uur
CULTUURCAFE, FOYER, BIB & 
SCHOUWBURG
leeftijd vanaf 3 jaar
prijs 11 | 8  EUR(-18) 

wolvenbrunch tussen 11 en 13 uur  
 inschrijven vóór 12|11 
prijs 15 | 7 EUR

HET LAM VAN JAN
Theater | objectentheater van 4Hoog
Het Lam van Jan is een mix van visueel- en 
objectentheater in een intieme setting. Een poëziebubbel 
waar niets is wat het lijkt en omgekeerd. Waar de 
toeschouwer wordt uitgenodigd om het onbekende te 
ontdekken. Een Van Eyck voor kleuters, maar ook veel 
meer dan dat… i.k.v. VIJD project.  
Meer info via www.4hoog.be

Woensdag 18 november om 15 uur
leeftijd vanaf 3 jaar
prijs 10 | 7 EUR (-18)

TER VESTEN IS 
CORONAPROOF.
Wij houden ons strikt aan de voorschriften 
wat betreft corona-hygiëne. Uw veiligheid 
gecombineerd met een optimale beleving van 
de voorstelling staan centraal. Wie een ticket 
heeft, wordt op de hoogte gebracht van de 
geldende voorschriften.
Goesting in meer? 

Ontdek al onze familievoorstellingen op  
https://www.tervesten.be/genre/familie

TER VESTEN
Gravenplein 2 | 9120 Beveren
T 03 750 10 00
Tickets: www.tervesten.be of tickets.tervesten@
beveren.be
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‘T BALLONNEKE 
’t Ballonneke organiseert opvang  voor alle kinderen 
van 2,5 jaar tot zij de basisschool verlaten. Tijdens de 
vakanties bieden we toffe activiteiten aan in kleine 
groepen, gekaderd in een wekelijks thema, aangepast 
aan de verschillende leeftijdsgroepen. Een team 
enthousiaste begeleid(st)ers staat elke dag klaar met 
een gevarieerd aanbod aan creatieve, sportieve en 
speelse activiteiten waaraan de kinderen vrij kunnen 
deelnemen.
Een overzicht van de activiteiten en uitstappen per 
leeftijdsgroep vind je terug op www.vzwballonneke.be. 

TARIEVEN 
Minder dan 3 uren: 4,93 EUR
Tussen 3 en 6 uren: 7,44 EUR
Meer dan 6 uren: 14,83 EUR
Vrijblijvend
Drankje: 0,35 EUR
Vieruurtje: 1,50 EUR
Warme maaltijd: 3,00 EUR 
(voor locaties in Kieldrecht, Verrebroek en Melsele) 

25 % korting op de opvangtarieven voor kinderen uit 
hetzelfde gezin. 
Meer info over tarieven vind je terug via onze website 
www.vzwballonneke.be in ons huishoudelijk 
reglement. 

INSCHRIJVING 
Ben je nieuw? Ga dan naar www.vzwballonneke.be > 
aanvraagformulier buitenschoolse (rechts).
De lijnen om online in te schrijven voor de herfst- en 
kerstvakantie gaan open op woensdag, 16 september 
2020 om 8 uur.
Opgelet: In de kerstvakantie zijn we enkel geopend op 
21, 22 en 23 december 2020.
Knuffelark en Speelmicroob zijn gesloten tijdens de 
herfst- en kerstvakantie.

ANNULEREN EN WIJZIGEN  
Alle annulaties dien je schriftelijk door te geven via 
buitenschoolse@vzwballonneke.be.
Annuleren en wijzigen van opvangdagen voor 
de herfstvakantie kan kosteloos tot vrijdag 30 
oktober voor 9 uur en voor de kerstvakantie tot 
vrijdag 18 december voor 9 uur . Nadien worden 
annulatiekosten aangerekend. Als je op de dag zelf 

LOCATIES

DE SPEELMICROOB

Stationsstraat 7 | 9120 Beveren | 7 tot 19 uur 
T 0475 27 09 02

HET SPEELKASTEEL

Eglantierlaan 1/1 | 9120 Beveren | 6 tot 20 uur  
T 0473 93 09 32

PLEZIEREILAND

Sint-Elisabethstraat 64 | 9120 Melsele | 6 tot 19 uur 
T 0477 44 71 98

DE KNUFFELARK

Sint-Elisabethstraat 38 | 9120 Melsele | 6 tot 19 uur 
T 03 755 65 00 | T 0479 93 36 79

HET SPEELFORT

Sint-Laurentiusstraat 17a | 9130 Verrebroek 
7 tot 18 uur  
T 0479 80 74 96

HET RAVOTTERSPALEIS

Nieuwe Baan 6 | 9120 Vrasene | 7 tot 18 uur enkel 
woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en 
vakanties.  
T 0473 93 17 40

DE SPEELMOLEN

Molenstraat 60a | 9130 Kieldrecht | 7 tot 18 uur 
enkel woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en 
vakanties.  
T 03 772 64 12 | T 0472 22 53 54

MEER INFORMATIE

Sint-Elisabethstraat 64 | 9120 Melsele
T 03 755 26 36
E buitenschoolse@vzwballonneke.be
www.vzwballonneke.be

voor 8 uur nog annuleert, betaal je de helft van de 
annulatiekost. Annulatiekosten vervallen of worden in 
mindering gebracht enkel d.m.v. een hospitalisatieattest 
voor elk kind dat thuis blijft (géén doktersattest) en attest 
thuisoppas zieke kinderen.
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’T BOELLEKE
’t Boelleke biedt kwalitatieve opvang aan met een 
aangepast activiteitenprogramma rond verschillende 
thema’s waarbij de kinderen ook vrij kunnen spelen 
en ravotten. Er is heel wat ruimte en speelmateriaal 
beschikbaar. Indien je een login hebt, kan je nu al 
je dagen online reserveren! Voor een aanvraag tot 
inschrijving kan je terecht op onze website  
www.tboelleke.be. 

TARIEVEN VAKANTIEDAGEN
Minder dan 5 uren: 10 EUR
Meer of gelijk aan 5 uren: 15 EUR
Warme maaltijd (vrijblijvend): 3 EUR
Vieruurtje: inbegrepen in de prijs

SPEELCLUB ’T BOELLEKE BEVEREN

Van 3 tot 6 jaar
Kasteeldreef 22 | Beveren  
(Sancta Maria kleuterschool en ‘Huize Clip’)
T 0468 32 57 97
E speelclub.beveren@d-care.be

KINDERCLUB ‘T BOELLEKE HAASDONK

Van 3 tot 12 jaar
W. Van Doornyckstraat 69 | Haasdonk
GBS Haasdonk
T 0467 02 62 39
E tboelleke.haasdonk@d-care.be

KINDERCLUB ‘T BOELLEKE KALLO

Van 3 tot 12 jaar 
Hoog-Kallostraat 30 | Kallo  
GBS Kallo
T 0468 11 18 64
E kinderclub.kallo@d-care.be

KINDERCLUB ‘T BOELLEKE LINDENLAAN

Van 6 tot 12 jaar  
(jongere broertjes en zusjes ook welkom) 
Lindenlaan 141 | Beveren (GBS LINDENLAAN) 
T 0468 11 18 64
E tboelleke.lindenlaan@d-care.be  

KINDERCLUB ‘T BOELLEKE 
SPEELMADELIEFJE 

Van 3 tot 12 jaar
Cauwenstraat 7 | Vrasene
T 03 755 69 83
E tboelleke.speelmadeliefje@d-care.be

MEER INFORMATIE & INSCHRIJVINGEN

Kasteeldreef 63 | 9120 Beveren
T 03 775 38 41
T 0473 66 29 26
E tboelleke.bko@d-care.be
www.tboelleke.be
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ACTIVITEITEN VOOR 
KINDEREN MET EEN BEPERKING 
Deze activiteitenreeks is bedoeld voor kinderen met een beperking (15 kinderen) en maximum 
2 vriendjes (kan broer/zus zijn). De reeks loopt doorheen het hele jaar en wordt vormgegeven 
door de vrijetijdswerking van KVG Oost-Vlaanderen.

ZOEMKIDS HERFST
Is het een vliegtuig, is het een vogel? Neen, dat is het niet: 
het zijn onze zoemers die je aan de hemel ziet!
Ben jij klaar voor een dag vol avontuur? Schrijf je dan 
snel in voor “Superhelden”!
Deze dag gaan we in training om echte superhelden 
te worden. We knutselen onze eigen T-shirts en leren 
door allerlei leuke opdrachten en spelletjes hoe het 
superheldenleven er aan toe gaat!

Donderdag 5 november 10 > 16 uur
TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren
prijs 4,50 EUR (KVG-leden) | 6 EUR (niet-leden)
meenemen lunchpakket en drankje (reservekledij)

INFO & INSCHRIJVEN?
T 09 227 34 41 | E Zoem@kvg.be 
Inschrijven is verplicht! 

VOOR ZOEMKIDS 
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR…  
ANIMATOREN DIE ONZE PLOEG 

WILLEN VERSTERKEN!
 
Ben jij of heb jij een…
ENTHOUSIASTE SPRING-IN-‘T-VELD?

• Gemotiveerd om samen met anderen  
kinderen met een beperking een fijne dag te  
bezorgen?

• zin voor verantwoordelijkheid en initiatief?
• de nodige vrije tijd?
• goesting om samen de activiteiten voor te  

bereiden?
• minimum 16 jaar?

JA?! Dan ben JIJ de persoon die we zoeken! 

INFORMATIE & CONTACT

E  Zoem@kvg.be | E sport@beveren.be
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Inschrijven voor gemeentelijke activiteiten 
kan vanaf woensdag 16 september om 19 
uur via www.beveren.be.

U kunt inschrijven via beveren.kwandoo.com. Als 
u nog niet geregistreerd bent, moet u eenmalig 
een nieuw account aanmaken. Hiervoor heeft u uw 
rijksregisternummer nodig.

Hoe gaat u te werk?

• Klik op de startpagina onderaan links op de knop 
‘Registreer’.

• Maak een account aan door de gegevens van 
het gezinshoofd in te vullen. Dat gebeurt in 3 
stappen. Klik telkens op ‘volgende’ en na stap 3 
op ‘bewaar’. Vergeet bij de 1e stap ook niet aan 
te vinken dat u akkoord gaat met de algemene 
voorwaarden.

• Na het doorlopen van de registratieprocedure 
ontvangt u een activatiemail op uw e-mailadres. 
U kunt uw account activeren door op de link in 
de mail te klikken.

U komt dan terug op de startpagina van onze 
site en kunt nu inloggen met uw e-mailadres 
en het paswoord dat u bij het registreren hebt 
aangemaakt.
Na het inloggen klikt u op de knop ‘voeg gezinslid 
toe’ en voegt u alle kinderen toe die u voor een  
activiteit wilt inschrijven.
• Inschrijven voor de activiteiten kan pas vanaf  

16 september om 19 uur maar u kunt nu al 
uw account aanmaken en de nodige informatie 
invullen.

Wie geen internet of computer ter beschikking 
heeft, kan de computers van de Sportdienst 
gebruiken. Dat kan op woensdag 16 september 
tussen  
19 en 20 uur. Ook in de bib kunt u een computer 
met internetverbinding gebruiken. Breng wel 
het nodige mee om uw online betaling in orde te 
maken (bankkaart, kaartlezer …).

INSCHRIJVEN = BETALEN = 
DEELNEMEN
Annuleren is enkel mogelijk met een doktersattest. 
Breng het attest zo snel mogelijk binnen bij de 
Sport- of Jeugddienst. Uw inschrijvingsgeld wordt 
dan terugbetaald. 

VERZEKERING
De deelnemers zijn tijdens de activiteiten verzekerd 
tegen ongevallen.

WIJZIGINGEN EN  
AFGELASTINGEN
Kleine wijzigingen aan het programma zijn 
mogelijk. Indien nodig worden wijzigingen 
schriftelijk of telefonisch meegedeeld aan 
diegenen die al zijn ingeschreven. Bij gebrek aan 
belangstelling wordt het sportkamp of activiteit 
afgelast. In dat geval wordt de deelnameprijs 
terugbetaald.

38

INSCHRIJVINGEN  
GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN 
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KORTING VRIJETIJDSPAS
Heeft u een beperkt inkomen, dan kunt u een 
vrijetijdspas aanvragen. Hiervoor moet u ofwel 
recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming 
in de ziekteverzekering ofwel cliënt zijn bij het 
OCMW. Met deze vrijetijdspas krijgen kinderen 
80 % korting op de deelnameprijs van de 
gemeentelijke activiteiten van Vakantietoppers. 
Om privacyredenen is het onmogelijk om online 
te controleren wie wel of geen vrijetijdspas heeft. 
Daarom vragen we mensen met een vrijetijdspas 
om in te schrijven aan de balies van de Sport- of 
Jeugddienst of bij het Sociaal Huis.  
Op vertoon van uw vrijetijdspas, kunt u dan 
meteen inschrijven aan het voordeeltarief. Dat 
kan via overschrijving of bancontact.

De Sportdienst is open op woensdag 16 
september van 19 tot 20 uur. Nadien kunt u 
bij deze dienst, maar ook bij de Jeugddienst en 
het Sociaal Huis, terecht tijdens de ‘normale’ 
openingsuren.

KIA-CHEQUE (KIND IN ACTIE)
Elk kind van 2 tot 18 jaar dat ofwel
• recht heeft op verhoogde tegemoetkoming in 

de ziekteverzekering
• uit een gezin komt waarbij het netto belastbaar 

gezinsinkomen niet hoger is dan 33 000 EUR
• uit een gezin komt met schuldenlast
heeft recht op een KIA-cheque van 25 EUR te 
besteden aan vrijetijdsactiviteiten.
U kunt uw inschrijvingsbewijs van 
Vakantietoppers hiervoor gebruiken. Let op: 
kinderen die recht hebben op een vrijetijdspas, 
hebben ook recht op deze KIA-cheque.

Meer info over de vrijetijdspas en KIA-cheque

SOCIAAL HUIS

Oude Zandstraat 92 | 9120 Beveren 
T 03 750 46 40 | E sociaalhuis@beveren.be
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SPORTDIENST

Klapperstraat 103 | 9120 Beveren 
T 03 750 18 80 
E sport@beveren.be 

sportdienstbeveren 
ma t.e.m. vrij 8.30-12.30 uur | 13.30-17 uur

JEUGDDIENST | JC TOGENBLIK

Gravenplein 1 | 9120 Beveren 
T 03 750 10 30 
E jeugddienst@beveren.be 

jeugddienst 
ma t.e.m. do 8.30-12.30 uur | 13.30-17 uur  
vrij 8.30-12.30 uur | 13.30-16 uur 
za 9-12 uur (gesloten in juli en augustus)

NEC HOF TER SAKSEN

Hof ter Saksendreef 3a | 9120 Beveren 
T 03 750 18 72 
E natuurontwikkeling@beveren.be

DIENST ONDERWIJS | KINDEROPVANG 

Stationsstraat 2 | 9120 Beveren 
T 03 750 16 60 
E kinderopvang@beveren.be

BIBLIOTHEEK

Gravenplein 3 | 9120 Beveren 
T 03 750 10 50 
E bibliotheek@beveren.be 

bibbeveren

CULTUURCENTRUM TER VESTEN

Gravenplein 2 | 9120 Beveren 
T 03 750 10 00 
E tickets.tervesten@beveren.be 

Ter Vesten Beveren

’T BALLONNEKE

Sint-Elisabethstraat 64 | 9120 Melsele 
T 03 755 26 36 
E buitenschoolse@vzwballonneke.be 
www.vzwballonneke.be

’T BOELLEKE

Kasteeldreef 63 | 9120 Beveren 
T 03 775 38 41 
T 0473 66 29 26  
E tboelleke.haasdonk@d-care.be 
www.tboelleke.be


