
VAKANTIETOPPERS IN BEVEREN

VAKANTIE
HERFST | KERST 2021
Activiteiten kunnen uitgesteld of afgelast worden o.w.v COVID-19.
Wie zich inschreef ontvangt een mail bij annulatie.

Inschrijven vanaf woensdag 15 september
19 uur via www.beveren.be | 8 uur via www.vzwballonneke.be



2 3

Voor algemene informatie over de  
vakantieactiviteiten kunt u terecht bij  
de Vrijetijdsbalie in het gemeentehuis of  
stuur een mail naar 
E vakantietoppers@beveren.be

VRIJETIJDSBALIE

Gravenplein 8 - 9120 Beveren
T 03 750 15 04
vrije inloop op dinsdag- en vrijdagvoormiddag 
(8.30 - 12.30 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 gee� 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 2021 gee� 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|2021 > 5|11|2021
Leeftijd Datum Activiteit Locatie Nr. Opvang Blz.

°2018 3 > 5 nov Heksen en spoken Sporthal Haasdonk HK01  9

°2017-°2016 3 > 5 nov Griezeltjeskamp Sportpark Melsele HK02  9

°2017-°2013 3 > 5 nov Dierenparadijs van ju-jitsu Sportpark Beveren HK03  9

°2017-°2016 2 > 5 nov Danskamp Castaars Danszaal Castart HK04  9

°2017-°2012 2 nov Toverdruppels Toverdruppelwei HK05  10

°2016-°2014 2 > 5 nov Storm op zee Speelgebouw Floralaan HK06  10

°2016-°2013 5 nov Vampier voor een dag OC De Boerenpoort HK07  10

°2016-°2011 3 > 5 nov Halloween Baseballkamp Baseballterrein HK08  10

°2016-°2012 3 > 5 nov Multi SkillZ Beweegkamp Sporthal Melsele HK09  11

°2015-°2013 3 > 5 nov Trampoline & omnisport Sportpark Beveren HK10  11

°2015-°2013 3 > 5 nov Balsportenmix Sporthal Melsele HK11  11

°2015-°2012 4 nov Zoo van Antwerpen Station Beveren HK12  12

°2015-°2010 3 > 5 nov Padel Hangar Padel Club Beveren HK13  12

°2015-°2010 3 > 5 nov Jeppa Bouncekamp Sportpark Beveren HK14  12

°2014-°2012 2 > 5 nov Castart Danskamp Danszaal Castart HK15  12

°2014-°2010 3 > 5 nov Tenniskamp TC Beckhand HK16  13

°2013-°2011 2 > 5 nov Astronautenkamp JC Togenblik HK17  13

°2013-°2010 3 > 5 nov Airtrack & trampoline GTI Beveren HK18  13

°2012-°2008 3 en 4 nov Techniek Fabriek: Minecraft Bib Beveren HK19  14

°2011-°2006 4 nov Skiën/snowboarden & icekarting Sportpark Beveren HK20  14

°2010-°2008 2 > 5 nov Paardrijden & verzorging Manege De Winning HK21  15

KERST 27|12|2021 > 31|12|2021
Leeftijd Datum Activiteit Locatie Nr. Opvang Blz.

°2018 27 > 31 dec Danskriebeltjes Sportpark Beveren HK22  17

°2018-°2016 27 > 30 dec Sprookjesland OC Voormalig Gemeentehuis HK23  17

°2017-°2016 27 > 31 dec Oudejaarsrace Sporthal Melsele HK24  17

°2017-°2016 27 > 31 dec Oudejaarsrace Sporthal Haasdonk HK24  17

°2017-°2016 27 > 31 dec Danskamp Castaars Danszaal Castart HK25  17

°2017-°2013 27 > 31 dec Dierenparadijs van ju-jitsu Sportpark Beveren HK26  18

°2016-°2012 27 > 29 dec Hockey Initiatiekamp Sportpark Beveren HK27  18

°2015-°2013 27 > 31 dec Netbal & Balvaardigheden Sporthal Melsele HK28  18

°2015-°2013 27 > 30 dec Danskamp Après-ski Danszaal Castart HK29  18

°2015-°2013 27 > 31 dec Trampoline & omnisport Sportpark Beveren HK30  18

°2015-°2012 28 dec Oude rommel, nieuwe dingen Speelgebouw Floralaan HK31  18

°2015-°2010 27 dec Toverdruppelavontuur Sportzaal Lindenlaan  HK32  19

°2015-°2010 28 en 29 dec Kersttwinkelkamp De Twinkel HK33  19

°2015-°2010 27 > 31 dec Jeppa Bouncekamp Sportpark Beveren HK34  19

°2015-°2010 27 > 31 dec Schaatsen Ijspiste Beveren HK35  20

°2012-°2010 27 > 30 dec Volleybal & balspelen Sporthal Melsele HK36  20

°2011-°2009 27 > 30 dec Techniek Fabriek: Expeditie Detective JC Togenblik HK37  20

KERST 3|01|2022 > 7|01|2022
Leeftijd Datum Activiteit Locatie Nr. Opvang Blz.

°2018 3 > 7 jan Feest in het kamp Sporthal Melsele HK38  21

°2018-°2017 3 > 7 jan Danskamp de grote kinderdansshow Danszaal Castart HK39  21

°2018-°2015 3 > 7 jan Moventum: Winterwonderland Sporthal Kieldrecht HK40  21

°2018-°2009 3 > 7 jan IniminiYoga Yogastudio Yoga2be HK41  21

°2018-°2016 5 jan Kleuter Yoga-Crea Kerstkamp Wijkschool OLV Gaverland HK42  22

°2017-°2016 3 > 7 jan Sportspetters Sportpark Beveren HK43  22

°2017-°2016 3 > 7 jan Sportspetters Sporthal Kallo HK43  22

°2017-°2016 3 > 7 jan Kleutervoetbal Sportpark Beveren HK44  2

°2017-°2009 5 jan Workshop handletteren JC Togenblik HK45  22

°2016-°2012 3 > 7 jan Multi SkillZ Beweegkamp Sportpark Beveren HK46  22

°2015-°2013 3 > 7 jan Trampoline & omnisport Sportpark Beveren HK47  23

°2015-°2010 3 > 7 jan Schaatsen Ijspiste Beveren HK48  23

°2015-°2010 3 > 7 jan Jeppa Sportkamp Sporthal Melsele HK49  23

°2015-°2010 3 > 7 jan Padel Hangar Padel Club Beveren HK50  23

°2015-°2010 3 > 7 jan Balsportenmix Sporthal Melsele HK51  24

°2015-°2010 5 jan Kinder Yoga-Crea Kerstkamp Wijkschool OLV Gaverland HK52  24

°2013-°2009 4 jan Workshop zeepjes maken JC Togenblik HK53  24

°2013-°2009 4 jan Fluo Minigolf & Bowling Sportpark Beveren HK54  25

°2012-°2010 3 > 7 jan Danskamp videoclip Danszaal Castart HK55  25
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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 3 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 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.
Wij vragen u als ouder uw verantwoordelijkheid te nemen bij de planning van de herfst- en kerstvakantie.

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.

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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2 > 5 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.

Woensdag 3 tot vrijdag 5 november
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 13 EUR 

van 10 tot 12 uur
leeftijd °2017-°2016 
reservatienummer HK03a

van 13 tot 15 uur
leeftijd °2015-°2013 
reservatienummer HK03b

DANSKAMP CASTAARS
Van de regen naar de zon en andersom. We reizen 
door verschillende klimaten van de Noordpool naar de 
savanne in Afrika. Overal wordt er gedanst.

Dinsdag 2 tot vrijdag 5 november 
van 10 tot 12 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2017-°2016 
reservatienummer HK04

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.

Woensdag 3 tot vrijdag 5 november 
van 9.30 tot 11.30 uur
SPORTHAL TASSIJNS
Ropstraat 50 | Haasdonk 
prijs 13 EUR 
leeftijd °2018 (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.

Woensdag 3 tot vrijdag 5 november 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 19 EUR 
leeftijd °2017-°2016 
reservatienummer HK02
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VAMPIER VOOR EEN DAG
Dokter Frankenstein is bezig aan zijn nieuwste creatie! 
Dit keer moet het een echte vampier worden. In de 
voormiddag transformeren we ons in een echte vampier, 
in de namiddag spelen we een tof spel!

Vrijdag 5 november 
van 9 tot 16 uur
OC DE BOERENPOORT
Sint-Elisabethstraat 31A | Melsele 
prijs 16 EUR 
leeftijd °2016-°2013
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK07

BEVEREN LIONS: 
HALLOWEEN 
BASEBALLKAMP
Klaar om al sportend het spook uit te hangen? Samen 
met onze begeleiders zal uw kind al spelenderwijs 
verschillende griezelsporten ontdekken waarbij de focus 
op bewegingsplezier ligt. Na dit kamp zal je kleine spook 
een heleboel verhalen hebben om te vertellen. Op de 
laatste dag mogen de kinderen verkleed als hun favoriete 
spook/monster naar het kamp komen!

Woensdag 3 tot vrijdag 5 november 
van 9 tot 16 uur
BASEBALLTERREIN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 37 EUR 
meenemen lunchpakket, binnen- en 
buitenschoenen, regen- en reservekledij 

 deelnemers zijn welkom van 8.30 tot 17 uur

leeftijd °2016-°2014
reservatienummer HK08a

leeftijd °2013-°2011
reservatienummer HK08b

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.

Woensdag 3 tot vrijdag 5 november 
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 37 EUR 
leeftijd °2015-°2013 
meenemen lunchpakket, binnen- en buitenschoenen 
reservatienummer HK10

BALSPORTENMIX
Netbal, basketbal, volleybal, voetbal, krachtbal, 
handbal,… Elke sport die wordt beoefend met een bal 
maakt aanspraak om aan bod te komen.

Woensdag 3 tot vrijdag 5 november 
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 37 EUR 
leeftijd °2015-°2013 
reservatienummer HK11

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 
Woensdag 3 tot vrijdag 5 november 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 42 EUR 
leeftijd °2016-°2012 
reservatienummer HK09a

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 13 uur

HELE DAG 
Woensdag 3 tot vrijdag 5 november 
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 91 EUR 
leeftijd °2016-°2012 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK09b

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

STORM OP ZEE
Ben jij even dapper als de stoerste stuurvrouw 
of man van de Zeven Zeeën? Door de wind, 
door de regen, we slaan ons door alles heen! En 
als er storm voorspeld wordt, spannen we de 
stormkoorden extra aan.

Dinsdag 2 tot vrijdag 5 november 
van 9 tot 16 uur
SPEELGEBOUW FLORALAAN
Floralaan 35A | Beveren 
prijs 50 EUR 
leeftijd °2016-°2014 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK06

TOVERDRUPPELS
Zag Sammeke een lichtje in de mist verschijnen, met 
daarop een heen en weer zwiepende pinnemuts? 
Snel holt hij naar Maja en Pooka om hen het nieuws te 
vertellen. Kom je samen met de paarden onderzoeken 
van wie het lichtje is? Een Toverdruppelavontuur tussen 
de paarden.

Dinsdag 2 november
TOVERDRUPPELWEI
Zandstraat 250 (ernaast in de dreef) | Haasdonk 
prijs 35 EUR
meenemen kledij dat vuil mag worden, regenkledij 

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2017-°2015 
reservatienummer HK05a

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2016-°2012 
reservatienummer HK05b
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PADEL
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 in- en 
outdoor  terreinen van Hangar Padel Club Beveren.

Woensdag 3 tot vrijdag 5 november 
van 9 tot 16 uur
HANGAR PADEL CLUB BEVEREN
Vesten 43 | Beveren 
prijs 66 EUR 
leeftijd °2015-°2010 
meenemen lunchpakket, binnen- en buitenschoenen
reservatienummer HK13

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 
maar al en laat je omverblazen door Jeppa!

Woensdag 3 tot vrijdag 5 november 
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 81 EUR 
leeftijd °2015-°2010 
meenemen lunchpakket, binnen- en buitenschoenen 
reservatienummer HK14

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

CASTART DANSKAMP
Liefde is een kaartspel vol dames en heren. Alle mooie 
liefdesliedjes passeren de revue. Leer de verschillende 
dansstijlen kennen en zing uit volle borst.

Dinsdag 2 tot vrijdag 5 november 
van 10 tot 12 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2014-°2012 
reservatienummer HK15

ZOO VAN 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!

Donderdag 4 november 
van 9 tot 16 uur
VERTREK STATION BEVEREN
Stationsstraat 1 | Beveren 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2015-°2012 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK12

AIRTRACK & TRAMPOLINE
Heb je zin om torenhoog te springen en 
verschillende trucjes aan te leren op de airtrack? 
Gym Waasland biedt tijdens de herfstvakantie 
een airtrack-trampolinekamp aan. Tijdens dit 
kamp zal er een afwisseling zijn tussen sport en 
spel. Wij kijken er alvast naar uit om jullie een 
leuke en sportieve week te bezorgen.

Woensdag 3 tot vrijdag 5 november 
SPORTHAL GTI
Europalaan 1 | Beveren 
prijs 21 EUR 
meenemen binnen- en buitenschoenen, 
reservekledij

van 9 tot 12 uur  
lee®ijd °2013-°2012 
reservatienummer HK18a

van 13 tot 16 uur  
lee®ijd °2011-°2010 
reservatienummer HK18b

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.

Woensdag 3 tot vrijdag 5 november 
van 10 tot 12 uur
TC BECKHAND
Gasdam 4 | Beveren 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2014-°2010 
reservatienummer HK16

ASTRONAUTENKAMP
Welkom op onze lanceerbasis Togenblik! Stap in 
en ontdek heel de week het dagelijkse leven van de 
astronauten.

Dinsdag 2 tot vrijdag 5 november 
van 9 tot 16 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren 
prijs 50 EUR 
leeftijd °2013-°2011
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK17
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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.

Donderdag 4 november 
van 8.15 tot 17 uur
VERTREK SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 60 EUR 
leeftijd °2011-°2006 
meenemen lunchpakket, handschoenen 
(verplicht), dikke kousen, skipak of warme 
kledij die nat mag worden, fluovestje en (kids) 
ID

skiën & icekarting 
reservatienummer HK20a

snowboarden & icekarting 
reservatienummer HK20b

TECHNIEK FABRIEK: 
MINECRAFT WORKSHOP
Minecraft is een game op basis van bouwstenen. 
Spelers doorkruisen uitgestrekte landschappen van 
bergen, bossen, grotten. Hun personages jagen, zeilen 
en bewerken materialen terwijl ze huizen en objecten 
bouwen door kubussen te breken en plaatsen. Het is 
een game met grote focus op creativiteit: onbegrensde 
mogelijkheden om te bouwen, ontdekken en 
probleemoplossend te werken. We wisselen het 
minecraften af met spelactiviteiten. Ism Skillz.

We spelen dit spel op PC’s, de laptops en minecraft 
accounts worden door ons voorzien. We spelen met 
de versie van minecraft op PC (Java versie). Minecraft 
accounts voor ipad, xbox, windows10 kunnen voor deze 
workshop niet gebruikt worden.  Indien de kinderen een 
eigen minecraft JAVA account hebben, kunnen ze de 
gegevens hiervan meebrengen en op hun eigen account 
spelen.

Woensdag 3 november 
van 9 tot 16 uur
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren 
prijs 20 EUR 
leeftijd °2012-°2008 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK19a

Donderdag 4 november 
van 9 tot 16 uur
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren 
prijs 20 EUR 
leeftijd °2012-°2008 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK19b

PAARDRIJDEN EN 
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.

Dinsdag 2 tot vrijdag 5 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 HK21
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WEEK 1 
27 > 31 DECEMBER

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

Maandag 27 tot vrijdag 31 december 
van 9.30 tot 11.30 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2018 
meenemen reservekledij 
reservatienummer HK22

SPROOKJESLAND
Er was eens... Vul jij dit sprookje aan? Ga mee op 
avontuur en ontdek de wondere wereld van de 
sprookjes!

Maandag 27 tot donderdag 30 december 
van 9 tot 12 uur
OC VOORMALIG GEMEENTEHUIS
Pastoor Verwilghenplein 5 | Haasdonk 
prijs 31 EUR 
leeftijd °2018-°2016 
reservatienummer HK23

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 27 tot vrijdag 31 december 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 31 EUR 
leeftijd °2017-°2016 
reservatienummer HK24a

Maandag 27 tot vrijdag 31 december 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL TASSIJNS 
Ropstraat 50 | Haasdonk 
prijs 31 EUR 
leeftijd °2017-°2016 
reservatienummer HK24b

DANSKAMP CASTAARS
Ridders en Prinsessen. We dompelen ons volledig onder 
in het mooie verhaal van Prinses Alexia en Ridder Tobias. 
We dansen er op los en spelen leuke muziekspelletjes. 
Kom jij ook meedoen?

Maandag 27 tot vrijdag 31 december 
van 10 tot 12 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
prijs 31 EUR 
leeftijd °2017-°2016 
reservatienummer HK25
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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 27 tot vrijdag 31 december 
van 10 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 21 EUR
leeftijd °2017-°2016 
reservatienummer HK26a

Maandag 27 tot donderdag 30 december 
van 13 tot 15 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 17 EUR
leeftijd °2015-°2013 
reservatienummer HK26b

HOCKEY INITIATIEKAMP
Ben jij een echte teamplayer en heb je zin om iets nieuws 
te proberen,? Schrijf je dan in voor de sporthype, want 
hockey is de max!

Maandag 27 tot woensdag 29 december 
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 20 EUR 
leeftijd °2016-°2012 
reservatienummer HK27

 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 27 tot vrijdag 31 december 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 31 EUR 
leeftijd °2015-°2013 
reservatienummer HK28

DANSKAMP APRÈS-SKI
Dit kamp is een waar feestje. De leukste hits worden 
gedraaid en je leert de bekendste dansklassiekers 
kennen. Leef je helemaal uit!

Maandag 27 tot donderdag 30 december 
van 13 tot 15 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2015-°2013 
reservatienummer HK29

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 27 tot vrijdag 31 december 
van 9 tot 16 uur (vrijdag tot 12 uur)
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 55 EUR 
leeftijd °2015-°2013 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK30

OUDE ROMMEL, NIEUWE 
DINGEN
We bewaren van alles en verzamelen dozen vol kleine 
schatten. Maar wat doen we ermee.. Aha! We maken er 
nieuwe dingen van. Alle stukken en brokken die we niet 
meer kunnen herstellen, maken we terug tot een nieuw 
geheel. Of we geven er een nieuw leven aan.  
Ism Jonna VZW.

Dinsdag 28 december 
van 9 tot 16 uur
SPEELGEBOUW FLORALAAN
Floralaan 35A | Beveren 
prijs 31 EUR 
leeftijd °2015-°2012
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK31

TOVERDRUPPELAVONTUUR
Soms is het belangrijk om ROTS te zijn, je eigen grenzen 
te kennen en deze goed kunnen aangeven. Op andere 
momenten ben je beter WATER. We leren de hele 
tijd al spelend hiermee om te gaan door te DOEN via 
technieken van Rots en Water, een wetenschappelijk 
bewezen weerbaarheidsmethode.

Maandag 27 december
SPORTZAAL LINDENLAAN
Lindenlaan 141 | Beveren  
prijs 20 EUR 

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2015-°2013 
reservatienummer HK32a

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2012-°2010 
reservatienummer HK32b

KERSTTWINKELKAMP
Lekker & creatief het nieuwe jaar in: mijn dromen voor 
2022! Tijdens dit twinkelkampje maken we jouw dromen 
en wensen op een creatieve manier zichtbaar: echte 
2022-knutsels! We maken samen een heerlijke, gezonde 
lunch klaar, want gezond het nieuwe jaar in is ook 
belangrijk. We komen tot rust door te genieten van kleine 
geluksmomentjes en relaxtijd! Zo ben je helemaal klaar  
en ontspannen voor een zaaaaalig nieuw jaar!

Dinsdag 28 december 
van 9.30 tot 16 uur
DE TWINKEL
Goudenregenlaan 11 | Beveren 
prijs 40 EUR (met opvang 45 EUR) 
leeftijd °2015-°2013 
reservatienummer HK33a

 deelnemers zijn welkom van 9 tot 17 uur

 
Woensdag 29 december  
van 9.30 tot 16 uur
DE TWINKEL
Goudenregenlaan 11 | Beveren 
prijs 40 EUR (met opvang 45 EUR) 
leeftijd °2012-°2010 
reservatienummer HK33b

 deelnemers zijn welkom van 9 tot 17 uur

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 27 tot vrijdag 31 december 
van 9 tot 16 uur (vrijdag tot 12 uur)
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 114 EUR 
lee®ijd °2015-°2010 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK34 

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur
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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 27 tot donderdag 30 december 
van 13 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2012-°2010 
reservatienummer HK36

WEEK 2 
3 > 7 JANUARI

FEEST IN HET KAMP
Na vermoeiende feestdagen laden we onze batterijen 
voor 2022 volledig op door te dansen en springen 
doorheen de zaal! Muziek kan uiteraard niet ontbreken 
tijdens dit superleuke kamp.

Maandag 3 tot vrijdag 7 januari 
van 9.30 tot 11.30 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2018 
meenemen reservekledij 
reservatienummer HK38

DANSKAMP DE GROTE 
KINDERDANSSHOW VAN DE 
ALLERKLEINSTE
We dansen op alle bekende kinderhits zoals K3, Maya, 
Bumba, Plop en nog vele andere. We maken er samen 
een echte dansshow van.

Maandag 3 tot vrijdag 7 januari 
van 10 tot 12 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
prijs 31 EUR 
leeftijd °2018-°2017 
reservatienummer HK39

MOVENTUM: 
WINTERWONDERLAND
Een hele week vertoeven we samen in winterwonderland 
waar sport, spel en knutselactiviteiten centraal staan. Er 
is geen leukere manier om sportief het nieuwe jaar in te 
zetten!

Maandag 3 tot vrijdag 7 januari 
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL KRIEKEPUTTE
Tuinwijkstraat | Kieldrecht  
prijs 95 EUR 
leeftijd °2018-°2015  
meenemen reservekledij 
reservatienummer HK40

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

INIMINIYOGA
Combinatie van yoga, spel en crea waar plezier centraal 
staat. Kinderyoga geeft kracht, zelfvertrouwen, innerlijke 
rust en nog zoveel meer!

Maandag 3 tot vrijdag 7 januari
YOGASTUDIO YOGA2BE 
Oude Zandstraat 19 | Beveren 
prijs 60 EUR 

van 10 tot 12 uur
leeftijd °2018-°2015  
reservatienummer HK41a

van 13 tot 15 uur
leeftijd °2014-°2009 
reservatienummer HK41bTECHNIEK FABRIEK: 

EXPEDITIE DETECTIVE
We gaan samen op expeditie. We leven ons in als 
detective en zoeken op een speelse manier de 
saboteur van die expeditie. Tijdens uitdagende 
escape games verzamelen we tips en gaan we aan 
de slag met de smartphone. Ism Mediaraven.

Maandag 27 tot donderdag 30 december 
van 9 tot 16 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren 
prijs 90 EUR 
leeftijd °2011-°2009 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK37

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 27 tot vrijdag 31 december
IJSPISTE
Grote Markt | Beveren 
prijs 25 EUR
meenemen handschoenen verplicht, dikke 
kousen 
 
van 10 tot 11 uur (+ vrij schaatsen tot 13.30 uur)
leeftijd °2011-°2010
reservatienummer HK35a

van 11 tot 12 uur (+ vrij schaatsen tot 13.30 uur)
leeftijd °2013-°2012
reservatienummer HK35b

van 12 tot 13 uur (+ vrij schaatsen tot 13.30 uur)
leeftijd °2015-°2014
reservatienummer HK35c
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KLEUTERYOGA-CREA 
KERSTKAMP YOGALEIN
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 5 januari  
van 9.30 tot 12 uur
WIJKSCHOOL OLV GAVERLAND
Gaverlandstraat 111 | Melsele 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2018-°2016  
reservatienummer HK42

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

Maandag 3 tot vrijdag 7 januari 
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 31 EUR 
leeftijd °2017-°2016 
reservatienummer HK43a

Maandag 3 tot vrijdag 7 januari 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL DE PEREL
Kallodam | Kallo 
prijs 31 EUR 
leeftijd °2017-°2016 
reservatienummer HK43b

KLEUTERVOETBAL
Iedereen is welkom voor een partijtje voetbal. We leren 
dribbelen, verdedigen, passen en penalty’s trappen. 
Tevens spelen we deze week veel wedstrijdjes.

Maandag 3 tot vrijdag 7 januari 
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 31 EUR 
leeftijd °2017-°2016 
reservatienummer HK44

WORKSHOP HANDLETTEREN
Vind je die handgeschreven kaarten en quotes ook zo 
leuk en wil je leren handletteren? Kom dan naar onze 
workshop! Samen leren we mooi schrijven en maken we 
mooie kaartjes voor familie en vrienden.

Woensdag 5 januari
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren 
prijs 16 EUR

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2017-°2013
reservatienummer HK45a

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2012-°2009
reservatienummer HK45b

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 3 tot vrijdag 7 januari 
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 69 EUR 
leeftijd °2016-°2012 
reservatienummer HK46a

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 13 uur

HELE DAG 
Maandag 3 tot vrijdag 7 januari 
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 151 EUR 
leeftijd °2016-°2012
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK46b

 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 3 tot vrijdag 7 januari 
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 61 EUR 
leeftijd °2015-°2013 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK47

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 3 tot vrijdag 7 januari
IJSPISTE
Grote Markt | Beveren 
prijs 25 EUR
meenemen handschoenen verplicht, dikke kousen

van 10 tot 11 uur (+ vrij schaatsen tot 13.30 uur)
leeftijd °2011-°2010
reservatienummer HK48a

van 11 tot 12 uur (+ vrij schaatsen tot 13.30 uur)
leeftijd °2013-°2012
reservatienummer HK48b

van 12 tot 13 uur (+ vrij schaatsen tot 13.30 uur)
leeftijd °2015-°2014
reservatienummer HK48c

JEPPA SPORTKAMP
Jeppa Sportkampen zijn heel anders dan de gekende 
omnisportkampen. Door creatief samen te zitten 
met onze lesgevers brengen we de rages/hypes 
tot levensechte spelideeën. Pokemon-GO, Fortnite 
Nerfwars, Crazy app games, Slip and Slide … Bovendien 
is het belangrijkste in een Jeppa Sportkamp de 
samenhorigheid en de plezierbeleving! Klaar voor een 
fantastische week vol uitdaging en vriendschap? Schrijf 
je dan tijdig in!

Maandag 3 tot vrijdag 7 januari 
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 96 EUR 
leeftijd °2015-°2010
meenemen lunchpakket 
reservatienummer HK49

PADEL
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 in- en outdoor terreinen van Hangar Padel Club 
Beveren.

Maandag 3 tot vrijdag 7 januari 
van 9 tot 12 uur
HANGAR PADEL CLUB BEVEREN
Vesten 43 | Beveren 
prijs 56 EUR 
leeftijd °2015-°2010 
reservatienummer HK50
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BALSPORTENMIX
Netbal, basketbal, volleybal, voetbal, krachtbal, 
handbal,… Elke sport die wordt beoefend met een bal 
maakt aanspraak om aan bod te komen.

Maandag 3 tot vrijdag 7 januari 
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 61 EUR 

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2015-°2013 
reservatienummer HK51a

van 13 tot 16 uur 
leeftijd °2012-°2010 
reservatienummer HK51b

DANSKAMP: VIDEOCLIP
Leer elke dag een nieuw stukje choreo. Deze choreografie 
wordt elke dag opgenomen. Op het einde van de week 
heb je een echte videoclip.

Maandag 3 tot vrijdag 7 januari 
van 13 tot 15 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
prijs 31 EUR 
leeftijd °2012-°2010 
reservatienummer HK55

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 4 januari 
van 12.30 tot 16 uur
VERTREK SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 16 EUR 
leeftijd °2013-°2009 
meenemen geld voor extra drankje 
reservatienummer HK54

WORKSHOP ZEEPJES 
MAKEN
We maken samen zeepjes uit verschillende 
kleuren en geuren!

Dinsdag 4 januari
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren 
prijs 16 EUR 

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2013-°2011 
reservatienummer HK53a

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2010-°2009 
reservatienummer HK53b

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 5 januari 
van 13 tot 15.30 uur
WIJKSCHOOL OLV GAVERLAND
Gaverlandstraat 111 | Melsele 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2015-°2010 
reservatienummer HK52
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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
Oude Dorpstraat 21 | T 03 750 17 68

VOORLEESWEEK: EXPO 
KAMISHIBAI
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. Kom in november de Expo 
Kamishibai bewonderen en leer allerlei interessants over 
deze Japanse vertelkunst.

Maandag 8 november tot zondag 5 december 
tijdens de openingsuren van de Bib
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren 
prijs gratis

MEER INFO & OVERZICHT OPENINGSUREN
https://beveren.bibliotheek.be 
bibliotheek@beveren.be
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INSCHRIJVINGSDAGEN DE 
LEESJURY
Hou je van lezen en praat je graag over boeken? Dan is 
De Leesjury écht iets voor jou! Maak kennis met Leesjury-
Beveren en de begeleiders en schrijf je in! Inschrijven 
kost 3 EUR en kan tot en met de eerste bijeenkomst op 9 
oktober 2021

Zaterdag 18 september: inschrijvingsmoment

Zaterdag 25 september: inschrijvingsmoment

Zaterdag 9 oktober: startvergadering 

Zaterdag 20 november

Zaterdag 11 december

Zaterdag 15 januari

Zaterdag 19 februari

Zaterdag 26 maart: Feest en eindstemming

BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren 
prijs 3 EUR 
lee®ijd 4 tot 18 jaar

VOORLEESUURTJE 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.
Niet alleen tijdens de vakanties, maar het hele jaar 
door zijn er voorleesuurtjes, iedere tweede en vierde 
woensdag van de maand in Bib Beveren. Alle data van 
het jaar 2021 vind je op https://beveren.bibliotheek.be

BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren 
prijs gratis 
lee®ijd 4 tot 8 jaar
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FAMILIEVOORSTELLINGEN 
TER VESTEN

HEB JE MIJN ZUSJE GEZIEN? 
(2,5+)
Hoge fronten/Lieke Benders (NL)

Deze voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige 
prentenboek van Joke van Leeuwen. Het stapelverhaal 
werd door Lieke Benders bewerkt tot een beeldende, 
muzikale en grappige familievoorstelling voor de 
allerkleinsten. Joke van Leeuwen krijgt een rol op het 
podium en haar tekeningen vormen de inspiratiebron 
voor de personages, de kostuums en het decor. Ook de 
bezoekers en de theaterzaal worden ‘verkleed’.

ZONDAG 21 NOVEMBER | 11 UUR
TER VESTEN 
10 | 7 EUR

KUNSTENDAG VOOR 
KINDEREN
Op deze cultuurhoogdag voor gezinnen ontdek je in Ter 
Vesten en de bib allerlei activiteiten. Vandaag staat alles 
in het teken van kleuren en prentenboeken.
10 UUR  
Iedereen welkom in de foyer voor leuke activiteiten in de 
sfeer van de voorstelling i.s.m. de jeugddienst
10.30 UUR 
Te groot om naar de voorstelling te gaan? Kinderen van 
de basisschool mogen naar de bib voor een workshop.
11 UUR 
Start voorstelling ‘Heb jij mijn zusje gezien?’ voor kleuters 
vanaf 2,5 jaar
12 UUR 
Pannenkoeken! Gratis voor wie een ticket heeft.
Vergeet je knutselpakket en goodiebag niet op te halen 
voor je naar huis gaat.

PANIEK IN DE 
WOLKENFABRIEK (4+)
Irène Laros (NL)

Een gewone ochtend in de Wolkenfabriek: er is 
geen wolkje aan de lucht. Tot Willy ontdekt dat het 
bedieningspaneel van de Wolkenfabriek gestolen is. Het 
weer slaat plots op hol! Wie is de dief? En waarom? Willy 
en Wolly gaan samen op onderzoek.
In ‘Paniek in de Wolkenfabriek’ wordt op een 
humoristische manier aandacht besteed aan 
klimaatverandering. Een nieuw levensgroot pop-up boek 
zorgt voor mooie, grappige en spannende verrassingen.

ZONDAG 17 OKTOBER | 10.30 UUR
TER VESTEN
8 | 5 EUR

AKKE AKKE TUUT (3+)
4Hoog

Zo’n slordige 30 jaar geleden begonnen twee jonge 
honden een cabaret-duo genaamd Kommil Foo. ‘Akke 
Akke Tuut’ was één van hun eerste voorstellingen. 
Zij maken een splinternieuwe versie van deze 
theaterklassieker, onweerstaanbaar muzikaal cabaret 
voor kleuters.
De opa van Lander heeft nog nooit de zee gezien. Nog 
nooit? Nog nooit. 
Ook niet in zijn dromen? 
In zijn dromen wel. Elke nacht. Elke nacht met zijn voeten 
in het water. Met zijn handen in het zand. Met zijn ogen in 
de zon. 
De opa van Lander heeft nog nooit de zee gezien.

ZONDAG 24 OKTOBER  | 15 UUR
TER VESTEN
11 | 8 EUR

OUT OF CHAOS… (8+)
Gravity & Other Myths (AU)

Ze zijn terug, deze acht acrobaten, met hun meest 
gedurfde en ambitieuze voorstelling tot nog toe. 
Explosieve acrobatie gemengd met intieme verbale 
ontboezemingen. Spanning verzekerd!

ZONDAG 14 NOVEMBER | 20 UUR
TER VESTEN
25 | 24 | 22 | 17 EUR

DE VOS … IN HET BOS  
(4 > 9)
Theaterwandeling van Anna’s Steen

Er was eens … een familiewandeling met 
theaterfilmpjes. Laat je meevoeren door een hongerige 
vos op zoek naar een heerlijk maal en geniet van deze 
bijzondere wandeling! Doe je stapschoenen aan, neem je 
smartphone mee en zoek de QR-codes om 6 spannende 
dierenverhalen te bekijken. ‘De Vos … in het Bos’ van 
Anna’s Steen duurt ongeveer 2 uur.

Vanaf 21 augustus  tot 31 december
VERREBROEK – VERTREK:KRUISING  
SINT-MICHIELSTRAAT EN DRIJDIJK
Gratis
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DEATHLINES
MuzArt

Een bejaard vrouwtje vertelt een bijzonder verhaal. Ze 
neemt de luisteraars mee naar een kleurrijk dorp waar de 
zon altijd schijnt, waar muziek niet meer weg te denken 
is. We maken kennis met de jonge zangeres La Tina die 
op het punt staat wereldberoemd te worden. Samen 
met haar zotte vrienden zorgt La Tina voor ambiance 
in de keet. Tot het dorp wordt opgeschrikt door een 
onverwachte gebeurtenis… Een nieuwe musical met 
veel Beverse jongeren op scène.

MAANDAG 27 DECEMBER | 19.30 UUR 
DI 28 > DO 30 DECEMBER | 15 EN 19.30 UUR
TER VESTEN
14 | 12 EUR

ERTUSSENIN
Katrien Oosterlinck

Kunsteducatief project (5-7)
Tijdens ‘Ertussenin’ spelen kinderen met hun 
ruimtegevoel.
Multidisciplinair kunstenaar Katrien Oosterlinck maakt 
participatieve voorstellingen voor kinderen en vertrekt 
daarbij vanuit beeldende kunst en dans. Ze zet kunst 
in als middel tot contact: met het eigen lichaam, met 
anderen en met de omgeving.
We gaan op zoek naar onze eigen plek en creëren 
gedeelde plekken. We spelen borstpercussie met 
onze vingertoppen, bewonen samen een gele stip en 
ontmoeten elkaar aan de hand van een gigantisch 
gekleurde vloertekening.
Concept Katrien Oosterlinck in opdracht van Kunst in 
Zicht.

WOENSDAG 12 EN 19 JANUARI | 15 UUR
KASTEEL CORTEWALLE
11 | 8 EUR

TER VESTEN
Gravenplein 2 | 9120 Beveren
T 03 750 10 00
tickets: www.tervesten.be of 
tickets.tervesten@beveren.be K
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DE DROOM VAN DE KONING (4+)
Theater Spelenderhand (NL)

Koning Craquelé is bijna 100 jaar. En nog iedere dag gaat 
hij boven op zijn kasteel staan en zwaait naar het volk. 
Maar nu vindt hij het genoeg geweest. Iemand moet 
zijn plaats innemen en koning worden. Hij verzint een 
spannende opdracht en besluit zelf op zoek te gaan naar 
het allermooiste ter wereld.

ZONDAG 12 DECEMBER | 10.30 UUR
TER VESTEN
8 | 5 EUR



32 33

‘T BALLONNEKE

LOCATIES
DE SPEELMICROOB
Stationsstraat 7 | 9120 Beveren | 7 tot 19 uur 
T 0475 27 09 02
Gesloten tijdens de herfst- en kerstvakantie

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
Gesloten tijdens herfst- en kerstvakantie

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

INSCHRIJVING
Ben je nieuw? Ga dan naar www.vzwballonneke.
be > onze diensten > buitenschoolse opvang > 
scrol naar beneden en kies “aanvraagformulier en 
inlichtingenfiche”.
De lijnen om online in te schrijven voor de herfst- en 
kerstvakantie gaan open op woensdag, 15 september 
om 8 uur.
Opgelet: tijdens de herfstvakantie zijn we gesloten op 
maandag 1 november. Tijdens de kerstvakantie zijn we 
gesloten van maandag 27 december t.e.m. maandag 3 
januari.

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 29 oktober  
voor 9 uur en voor de kerstvakantie tot vrijdag 24 
december  voor 9 uur . Nadien worden annulatiekosten 
aangerekend. Als je op de dag zelf 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.

’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
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.

’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

25% op de opvangtarieven voor kinderen uit hetzelfde 
gezin.

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
Poerdam 1 of W. Van Doornyckstraat 69 | 
Haasdonk
VBS Wonderwijs | 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 2,5 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 0468 48 73 48
E tboelleke.bko@d-care.be
www.tboelleke.be
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Inschrijven voor gemeentelijke activiteiten 
kan vanaf woensdag 15 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  

15 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 15 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 via een algemene 
verzekeringspolis bij ISB / ETHIAS.

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.
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INSCHRIJVINGEN  
GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN 

KORTING UITPAS
Heeft u een beperkt inkomen, dan kunt u 
voor uzelf en uw kinderen een UiTPAS met 
kansentarief aanvragen. Hiervoor moet u ofwel 
recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming 
in de ziekteverzekering ofwel cliënt zijn bij het 
OCMW. Met deze UiTPAS krijgen kinderen 80 % 
korting op de deelnameprijs van de gemeentelijke 
activiteiten van Vakantietoppers. Meer info over 
de UiTPAS vindt u op www.beveren.be/uitpas.

Om privacyredenen is het onmogelijk om online 
te controleren wie wel of geen UiTPAS met 
kansentarief heeft. Als u in aanmerking komt 
voor deze korting, vragen wij u om in te schrijven 
aan de balie van de Sportdienst op woensdag 15 
september van 19 tot 20 uur. Na 15 september 
kunt u uw kind inschrijven aan de Vrijetijdsbalie in 
het gemeentehuis.

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. Kinderen die 
recht hebben op een UiTPAS met kansentarief, 
hebben ook recht op deze KIA-cheque.

Meer info over de KIA-cheque

SOCIAAL HUIS

Gravenplein 8 | 9120 Beveren 
T 03 750 15 11 | E info@beveren.be



Trek er samen met  
Reynaert op uit en spaar 
punten met jouw UiTPAS!
Met je UiTPAS Reynaert op zak kan je punten sparen bij 
deelname aan heel wat vrijetijdsactiviteiten in Beveren. Ook bij 
deelname aan elke Vakantietopperactiviteit spaar je een punt!

Gespaarde UiTPAS-punten kan je omruilen voor to´e cadeaus, 
kortingen of andere interessante voordelen. Punten sparen 
en omruilen kan je in alle Vlaamse steden en gemeenten die 
samenwerken met UiTPAS.

Voor mensen die recht hebben op het kansentarief vervangt de 
UiTPAS de vrijetijdspas.

Meer info over UiTPAS Reynaert lees je op  
www.beveren.be/uitpas.

NOG VRAGEN?
Heeft u nog bijkomende informatie nodig i.v.m. 
vakantie-activiteiten?
Contacteer ons via

VRIJETIJDSBALIE
Gravenplein 8 - 9120 Beveren
T 03 750 15 04 
vrije inloop op dinsdag- en vrijdagvoormiddag  
(8.30 - 12.30 uur)

VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA
Voor actuele informatie, volg de Facebookpagina’s 
van volgende diensten:

sportdienstbeveren
jeugddienst
bibbeveren
Ter Vesten Beveren
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