
De jeugddienst en speelplein 
Bartje slaan de handen in elkaar 
om de tieners van Beveren een 
fijne zomer te bezorgen. 
Er worden elke dag activiteiten 
georganiseerd voor de 12+ ers.
De activiteiten worden 
georganiseerd door een ploeg 
enthousiaste vrijwilligers die 
zeker rekening houden met wat 
jij zelf wil doen! 
Samen met hen ga je een 
zomervakantie tegemoet, zoals 
nog nooit tevoren. 

Maandag  5 juli t.e.m. 25 
augustus (geen werking op
21 juli) elke werkdag van 8.30 tot 
16 uur
SPEELPLEIN BARTJE
Floralaan 35A / Beveren
prijs hele dag 5 EUR
leeftijd °2008-°2006
meenemen lunchpakket
inschrijven
https://beveren.kwandoo.com
meer info
T 03 750 10 32 / jeugddienst Beveren
T 03 775 03 73 / speelplein Bartje
E info@speelpleinbartje.net

 VP MELSELE 
Goed nieuws. Ook dit jaar kan 
je weer een hele zomer gaan 
spelen op het VP. . Kinderen en 
jongeren zijn welkom van 5 tot 
16 jaar. Op voorhand 
inschrijven is niet nodig.
Dit jaar gaan ze op kamp van 24 
tot 30 augustus. 

Elke dinsdag en donderdag van 
14 tot 17 uur
LOKALEN CHIRO
SINT-GEROLF
A. van Puymbroecklaan 35-37 /
Melsele
prijs 2 EUR
leeftijd °2015 - °2005
meer info Sien Roelandt
T 0468 18 41 88
E sienemie@hotmail.be of
E melselevp@gmail.com

VP Melsele

 TECHNIEKFABRIEK 
Ontdek de techniekfabriek en 
kom experimenteren met de 
lasersnijder, snijplotter, 
3d-printer ... Maak je eigen 
gadgets en personaliseer jouw 
stu� . Je kan ook je eigen 
sfeerlicht ontwerpen. Handen 
uit de mouwen voor twee 

dagen vol creatief, digitaal 
creëer plezier.  

Donderdag 29  tot vrijdag 30 juli 
van 9 tot 16 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 / Beveren
prijs 64 EUR
leeftijd °2008-°2005 
inschrijven
https://beveren.kwandoo.com
reservatienummer TZ10

PADEL +12
Maak kennis met de snelst 
groeiende sport van het 
moment. Ga jij met de hype 
mee om tussen glazen wanden 
te sporten? Kom het ontdekken 
op de terreinen van Padel 
Kantien aan de sporthal van 
Melsele!

Maandag 26 tot vrijdag 30 
julivan 9 tot 12 uur
PARKING ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 / Melsele
prijs 86 EUR
leeftijd °2006-°2005
meenemen regenkledij
inschrijven
https://beveren.kwandoo.com 
reservatienummer Z60b
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 JEPPA HALF DAY 
 WAKEKAMP +12 

Wil jij een overgetelijke week 
beleven op een tropisch 
sportieve locatie? Leren 
wakeboarden of waterskiën? 
Jeppa Sport organiseert deze 
zomer opnieuw de Jeppa 
wakeboardkampen te Wake-up 
Cable Antwerpen.

Maandag 2 tot vrijdag 6 
augustus van 9 tot 13 uur
REGATTA CLUB 
LINKEROEVER
Katwilgweg 1 / Antwerpen
prijs 198 EUR
leeftijd °2008 - °2005
meenemen zwemkledij, 
zonnecrème, handdoek, zeep,
1 EUR locker
inschrijven
https://beveren.kwandoo.com
reservatienummer Z85

BELCANTO 
MUSICALKAMP

Zingen, dansen én acteren! Bij 
Belcanto leer je ze combineren 
als een echte MUSICAL-ster. De 
professionele regisseur, vocal 
coach en choreograaf gaan 
samen met jullie aan de slag 
om een totale mini-voorstelling 
te maken. Op de vijfde dag 
filmen we het geheel met 
kostuums, decor en alles wat 
erbij hoort!

Maandag 2 tot vrijdag 6 
augustus van 9 tot 16 uur
BELCANTO
Grote Kouterstraat 70 / Beveren
prijs 155 EUR
leeftijd vanaf °2006
inschrijven
https://beveren.kwandoo.com
meer info info@belcanto.be
reservatienummer TZ9

BELCANTO: 3-DAAGSE 
STAGE +16

Nieuw dit jaar: 3-daagse stage 
voor +16. We gaan aan de slag 
met eigen materiaal ( jullie 
brengen dit zelf mee), we 
bereiden jullie voor op audities, 
we ontdekken, ontwikkelen 
en zetten samen jullie skills op 
punt.

Vrijdag 6 tot zondag 8 augustus 
BELCANTO
Grote Kouterstraat 70 / Beveren
prijs 95 EUR
leeftijd vanaf °2006
inschrijven
https://beveren.kwandoo.com
meer info info@belcanto.be
reservatienummer V1 

TIKTOK EN ROUTE     
Ken je smile safari al? Altijd 
al gedacht, dat moet naar 
Beveren komen. Wel goed 
nieuws.
Doorheen heel Beveren kan 
je verschillende smile safari 
waardige achtergronden 
vinden. Hier kunnen jullie een 
hele zomer de beste tiktoks 
opnemen of de mooiste insta 
foto’s maken.  

Maandag 12 juli tot dinsdag 
31 augustus in Beveren
prijs GRATIS 
meer info https://www.beveren.be/
nl/vrije-tijd-toerisme/spelen-jong-
zijn/jongeren-12

FOTOGRAFEREN MET 
JE SMARTPHONE

Mooie foto’s nemen kan je leren 
en waar kan je dat beter leren 
dan in Cortewalle? 
We nemen jullie mee op stap 
en leren je hoe je to� e foto’s 

kan nemen met je smartphone. 
Want je hebt geen dure camera 
nodig om een mooi resultaat te 
bekomen. Heb je een bepaald 
leuk idee in je hoofd, of heb je 
een mooi voorbeeld gevonden 
op pinterest? Neem dit dan 
zeker mee. 

Woensdag 4 augustus
van 14 tot 16 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 / Beveren
prijs GRATIS
leeftijd °2009-°2006
meenemen opgeladen 
smartphone, eventueel oplader, 
koek en drank, attributen die je wil 
fotograferen
reservatienummer TZ11

ZELFSTANDIG AAN DE 
SLAG MET FOTOGRAFIE  

Altijd al eens zelf aan de slag 
willen gaan met fotografie? 
Wij maken het jullie 
gemakkelijk. Wij voorzien 
voor jullie een boekje 
met daarin verschillende 
fotografietechnieken en een 
heleboel ideeën voor leuke 
foto’s. Werk je graag met props 
in je foto’s? We got you, je 
kan een zakje afhalen op het 
gemeentehuis waarvoor je een 
kleine waarborg van 5 EUR
betaalt. Gebruik het een 
hele week  om wat te 
spelen met verschillende 
fotografietechnieken. 
Reserveren hoe�  niet. 
Meer inspiratie vind je op onze 
pinterestpagina

Hele zomer doorlopend
GEMEENTEHUIS 
Gravenplein 8 / Beveren
prijs GRATIS
leeftijd °2009-°2006
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