VAKANTIE
VAKANTIETOPPERS IN BEVEREN

ZOMER 2022
Activiteiten kunnen uitgesteld of afgelast worden o.w.v COVID-19.
Wie zich inschreef ontvangt een mail bij annulatie.

Inschrijven vanaf woensdag 4 mei

19 uur via www.beveren.be | 8.30 uur via ‘t Ballonneke
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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 tweede
nummer van 2022 geeft een overzicht
van de activiteiten voor kleuters en
kinderen van de lagere school tijdens de
zomervakantie.

VEEL LEESPLEZIER,
MAAR VOORAL VEEL
VAKANTIETOPPERS!

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

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE

Gravenplein 8 | 9120 Beveren
T 03 750 15 04
Vrije inloop op dinsdag- en
donderdagvoormiddag

In ons Rap Op Stap kantoor kunt u terecht voor al uw vragen over vakanties,
uitstappen en vrije tijd aan kortingstarieven voor mensen met een beperkt budget.
U kunt bij ons boeken. Kom gerust eens langs in het nieuw gemeentehuis.

8.30 – 12.30 uur

Meer info: www.beveren.be/rapopstap
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OVERZICHT GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
ZOMER 04|07|2022 > 08|07|2022

13 jul

Handlettering

JH Togenblik

Z36		

°2013-°2010

12 > 15 jul

Op avontuur met de leeuwenwacht

Baseballterrein

Z37

21

°2013-°2010

13 jul

Twinkelkamp: Verwennamiddag

De Twinkel

Z38		

21

°2012-°2009

11 > 15 jul

Zwem- & speelkamp

LAGO De Meerminnen

Z39		

21

Leeftijd

Datum

Activiteit

Locatie

Nr.

°2019-°2018

4 > 8 jul

Sprookjeskamp

Sportpark Beveren

Z01		

10

°2019-°2017

4 > 8 jul

Van de regen naar de zon & andersom Danszaal Castart

Z02

10

ZOMER 18|07|2022 > 22|07|2022

10

Leeftijd

Datum

Activiteit

Locatie

Nr.

18 > 20 jul

Acrobaatjeskamp

Sportpark Beveren

Z40		

°2019-°2016

4 > 8 jul

Ahoy Moventum!

Leefschool De Zonnewijzer

Opvang

°2014-°2010

Z03

21

Blz.

Opvang

Blz.

°2019-°2010

4 > 8 jul

Iniminiyoga

Studio YOGA2BE

Z04		

10

°2019-°2018

22

°2018-°2016

4 > 8 jul

Kleutertuin

OC De Verre

Z05		

11

°2019-°2017

18 > 22 jul

De grote kindershow v/d allerkleinste Danszaal Castart

Z41		

22

18 > 20 jul

Sportkleutertjes

Sportpark Beveren

Z42		

22

°2017-°2016

4 > 8 jul

Reis rond de wereld

Sporthal Melsele

Z06

11

°2017-°2016

°2016-°2013

4 > 6 jul

Hockey- en sportspelenkamp

Kunstgrasveld Fc Bosdam

Z07		

12

°2017-°2016

18 > 20 jul

Sportkleutertjes

Sporthal Verrebroek

Z43		

22

12

°2016-°2014

18 > 20 jul

Gevechtsportenmix

Sportpark Beveren

Z44		

23

18 > 20 jul

Snoezelkamp

Lindenlaan 266C

Z45		

23

°2016-°2013

4 > 8 jul

Op avontuur met de leeuwenwacht

Baseballterrein

Z08

°2016-°2013

5 jul

Master chefs

OC ‘t Klooster

Z09		

12

°2016-°2014

°2016-°2011

4 > 8 jul

Trampolinekamp

Sportpark Beveren

Z10

12

°2016-°2013

18 > 20 jul

De strafste sporter van Beveren

Baseballterrein

Z46

23

18 > 20 jul

Trampolinekamp

Sportpark Beveren

Z47

24

°2016-°2011

4 > 8 jul

Atletiek

Atletiekterrein Beveren

Z11

13

°2016-°2011

°2016-°2011

4 > 8 jul

Toverdruppelavontuur: Indianen

Toverdruppelwei

Z12		

13

°2016-°2011

18 > 20 jul

Sport- en pleinspelen

Sportpark Beveren

Z48

24

18 > 20 jul

Voetbal 3-daagse

Sportpark Beveren

Z49		

24

°2016-°2010

4 > 8 jul

Jeppa Sportkamp

Sportpark Beveren

Z13

14

°2016-°2011

°2016-°2004

4 > 8 jul

Paardrijden en verzorging v/h paard

Manege De Winning

Z14		

14

°2014-°2012

19 jul

Welness

OC ‘t Schoolhuis

Z50		

24

°2015-°2011

4 > 8 jul

Multi SkillZ & Padel

Hangar Padel Club

Z15

14

°2013-°2011

18 > 20 jul

Self Defence

Sportpark Beveren

Z51		

24

18 > 22 jul

Danskamp: Videoclip

Danszaal Castart

Z52		

25
25

°2015-°2010

4 > 8 jul

Expeditie Moventum

Sporthal Kriekeputte

Z16

15

°2013-°2011

°2015-°2010

4 > 8 jul

Ponykamp ’t Perhof

‘t Perhof

Z17

15

°2012-°2008

18 > 22 jul

Skillz: Graffiti

JC Togenblik

Z53

15

°2012-°2008

18 > 22 jul

Skillz: Start to DJ

JC Togenblik

Z54

25

°2010-°2008

18 > 22 jul

Waterpolo

LAGO De Meerminnen

Z55		

25

°2013-°2011

4 > 8 jul

All Styles

Danszaal Castart

Z18

°2013-°2010

6 jul

Master chefs

OC ‘t Klooster

Z19		

16

°2013-°2010

4 > 8 jul

Op zoek naar gelukstwinkels

De Twinkel

Z20

16

°2012-°2010

4 > 8 jul

Waterpolo

LAGO De Meerminnen

Z21		

16

Datum

Activiteit

Locatie

Nr.

°2019-°2018

25 > 29 jul

Dans- en speelkamp

Sportpark Beveren

Z56		

26

Blz.

°2019-°2017

25 > 29 jul

Van de regen naar de zon & andersom Danszaal Castart

Z57		

26

25 > 29 jul

Het Dierenparadijs van Ju-Jitsu

Sportpark Beveren

Z58		

26
26

ZOMER 11|07|2022 > 15|07|2022
Leeftijd

Datum

Activiteit

Locatie

Nr.

Opvang

ZOMER 25|07|2022 > 29|07|2022
Leeftijd

Opvang

Blz.

°2019-°2018

12 > 15 jul

Kabouterkamp

Sportpark Beveren

Z22		

17

°2018-°2014

°2019-°2017

11 > 15 jul

Ridders en prinsessen

Danszaal Castart

Z23

17

°2017-°2016

25 > 29 jul

Later word ik…

Sporthal Melsele

Z59		

17

°2017-°2012

25 > 29 jul

Multi SkillZ Beweegkamp

Sportpark Beveren

Z60

27

25 > 29 jul

Aquafun

LAGO De Meerminnen

Z61		

27

°2019-°2016

11 > 15 jul

Moventum sportsafari

Sporthal Kieldrecht

Z24

°2018-°2016

12 >15 jul

Kleine helden

OC Voormalig Gemeentehuis

Z25		

17

°2016-°2014

°2017-°2016

12 > 15 jul

Vakantiekriebels

Sportpark Beveren

Z26		

18

°2016-°2014

25 > 29 jul

Sunny side up

Danszaal Castart

Z62		

27

25 > 29 jul

Skate-kamp

Sportpark Beveren

Z63		

28

°2017-°2016

12 > 15 jul

Vakantiekriebels

Sporthal Haasdonk

Z27

18

°2016-°2011

°2017-°2009

12 en 13 jul

Wildpluk & kinderyoga

Studio YOGA2BE

Z28		

18

°2016-°2011

25 > 26 jul

Yoga-Crea Kamp: Geluk voor kinderen Studio YOGA2BE

Z64		

28

19

°2015-°2008

25 > 29 jul

Mountainbike met sportkickx

Parking ’t Wit Zand

Z65		

28

25 > 29 jul

Zeepkistenrace

OC Boerenpoort

Z66		

29

°2016-°2014

11 > 15 jul

Liefde is een kaartspel vol dames & heren Danszaal Castart

Z29

°2016-°2011

12 > 15 jul

Atletiek

Atletiekterrein Beveren

Z30

19

°2014-°2010

°2016-°2011

12 > 15 jul

Circus & omnisport

Sportpark Beveren

Z31

19

°2013-°2010

25 > 29 jul

Belcanto musical

JC Togenblik

Z67

29

°2012-°2011

25 > 29 jul

Ping-pong & padel

Kantien ’t Wit Zand

Z68		

29

°2016-°2010

14 jul

Pimp je kleren

JH Togenblik

Z32		

20

°2016-°2010

12 > 15 jul

Jeppa Bouncekamp

Sporthal Melsele

Z33

20

°2015-°2013

12 > 15 jul

Minitennis en slagsporten

Sportpark Beveren

Z34		

20

°2015-°2010

11 > 15 jul

Ponykamp ’t Perhof

‘t Perhof

Z35

20

4

5

ZOMER 01|08|2022 > 05|08|2022

ZOMER 16|08|2022 > 19|08|2022

Leeftijd

Datum

Activiteit

Locatie

Nr.

Opvang

°2019

1 > 5 aug

Peuterkriebels

Sportpark Beveren

Z69		

°2019-°2017

1 > 5 aug

Ridders en prinsessen

Danszaal Castart

°2018-°2017

1 > 5 aug

Kleuterspeeltuin

°2018-°2017

1 > 5 aug

Kleuterspeeltuin

°2018-°2017

1 > 5 aug

°2018-°2015

1 > 5 aug

°2016-°2011

Blz.

Leeftijd

Datum

Activiteit

Locatie

30

°2019

16 > 19 aug

Junglekamp

Sportpark Beveren

Z70

30

°2019-°2017

16 > 19 aug

Sporthal Melsele

Z71

30

°2019-°2016

Sporthal Verrebroek

Z72

30

°2019-°2010

Kleutervoetbal

Sportpark Beveren

Z73		

31

Waterwennen

LAGO De Meerminnen

Z74		

31

3 aug

Yoga-Crea Kamp: “De 2 bruggetjes”

Studio YOGA2BE

Z75		

°2016-°2011

1 > 5 aug

Voetbal & omnisportkamp

Sportpark Beveren

°2016-°2011

1 > 5 aug

Inline skaten

Sportpark Beveren

°2016-°2011

1 > 5 aug

Omnisportkamp

°2016-°2010

1 > 5 aug

Jeppa Half Day Wakekamp

°2016-°2010

3 aug

°2016-°2004
°2016-°1998

Nr.

Opvang

Blz.

Z105		

41

Welkom in onze grote fantasiewereld Danszaal Castart

Z106

41

16 > 19 aug

Moventum Dansende circus

GBS De Droomwolk

Z107

41

16 > 19 aug

IniminiYoga

Studio YOGA2BE

Z108		

41

°2018-°2017

16 > 19 aug

Ravotterkeskamp

Sporthal Vrasene

Z109

42

°2018-°2017

16 > 19 aug

Ravotterkeskamp

Sporthal Kallo

Z110

42

31

°2018-°2014

16 > 19 aug

Het Dierenparadijs van Ju-Jitsu

Sportpark Beveren

Z111		

42

Z76		

31

°2016-°2014

16 > 19 aug

Netbal en balvaardigheid

Sporthal Melsele

Z112

43

Z77		

32

°2016-°2011

16 > 19 aug

Balsportenmix

Sportpark Beveren

Z113

43

Sporthal ’t Wit Zand

Z78		

32

°2016-°2011

16 > 19 aug

Circus & omnisport

Sportpark Beveren

Z114

44

Wake-UP Cable L.O

Z79		

32

°2015-°2012

16 > 19 aug

Zwem- en speelkamp

LAGO De Meerminnen

Z115		

44

Pimp je kleren

OC ’t Schoolhuis

Z80		

32

°2015-°2010

16 > 19 aug

Moventum Summermove

Sporthal Kieldrecht

Z116

44

1 > 5 aug

Paardrijden en verzorging v/h paard

Manege De Winning

Z81		

33

°2014-°2012

16 > 19 aug

Spy kids

JH Togenblik

Z117		

44

1 > 5 aug

Omnisportkamp kinderen met een beperking

Sporthal ’t Wit Zand

Z82		

33

°2014-°2010

16 > 19 aug

Skillz Fashion

Ter Vesten

Z118

45

°2015-°2010

1 > 5 aug

Ponykamp ’t Perhof

‘t Perhof

Z83

33

°2013-°2011

16 > 19 aug

Volleybal en balspelen

Sporthal Melsele

Z119		

45

°2014-°2008

1 > 5 aug

Skillz Lego en nog eens lego

JC Togenblik

Z84

34

°2013-°2011

16 > 19 aug

Danskamp: Videoclip

Danszaal Castart

Z120

45

°2013-°2011

1 > 5 aug

All Styles

Danszaal Castart

Z85

34

°2013-°2009

18 aug

Trampolinepark Jumpsky

Vertrek Sportpark Beveren

Z121		

46

°2013-°2010

2 aug

Master chefs

OC ‘t Schoolhuis

Z86		

35

°2012-°2010

16 aug

Rafting & Fun-5 @ Gent

Vertrek Sportpark Beveren

Z122		

46

°2012-°2009

1 > 5 aug

Survivalkamp

LAGO De Meerminnen

Z87		

35

°2010-°2007

16 > 19 aug

Skillz Fotografie

Ter Vesten

Z123

46

°2007-…

5 > 7 aug

Belcanto Stage 3-daagse

JC Togenblik

Z88		

35

ZOMER 22|08|2022 > 26|08|2022

ZOMER 08|08|2022 > 12|08|2022

Datum

Activiteit

Locatie

22 > 26 aug

Knuffelturnen & balgewenning

Sportpark Beveren

Z124		

Nr.

Opvang

Blz.
47

Datum

Activiteit

Locatie

Nr.

°2019

8 > 12 aug

Ballen & Ballonnen

Sporthal Melsele

Z89

36

°2019-°2017

22 > 26 aug

Ridders & prinsessen

Danszaal Castart

Z125

47

°2019-°2017

8 > 12 aug

De grote kindershow v/d allerkleinste Danszaal Castart

Z90

36

°2018-°2017

22 > 26 aug

Dierencircus

Sporthal Melsele

Z126

47

°2019-°2016

8 > 12 aug

Moventum Ruimtereis!

GBS De Droomwolk

Z91

37

°2018-°2017

22 > 26 aug

Dierencircus

Sporthal Haasdonk

Z127

47

°2018-°2017

8 > 12 aug

Sport- en speelkamp

Sportpark Beveren

Z92		

37

°2018-°2015

22 > 26 aug

Waterwennen

LAGO De Meerminnen

Z128		

48

°2017-°2012

8 > 12 aug

Multi SkillZ Beweegkamp

Sporthal Melsele

Z93

37

°2016-°2014

22 > 26 aug

Netbal en balvaardigheid

Sporthal Melsele

Z129

48

°2016-°2014

8 > 12 aug

Liefde is een kaartspel vol dames & heren

Danszaal Castart

Z94

38

°2016-°2014

22 > 26 aug

Sunny side up

Danszaal Castart

Z130

48

°2016-°2014

8 > 12 aug

Sport & pleinspelen

Sportpark Beveren

Z95		

38

°2016-°2011

22 aug

Op ontdekking bij Toverdruppels

Toverdruppelwei

Z131		

48

°2016-°2013

8 > 12 aug

Ketnet Kadet

OC Boerenpoort

Z96		

38

°2016-°2011

22 > 26 aug

Atletiek

Atletiekterrein Beveren

Z132

49

°2016-°2011

8 > 9 aug

Yoga-Crea Kamp: Het kleurenmonster Studio YOGA2BE

Z97		

38

°2016-°2011

22 > 26 aug

De Olympische spelen

Sportpark Beveren

Z133

49

°2016-°2011

8 > 12 aug

Trampolinekamp

Z98

39

°2016-°2011

22 > 26 aug

Voetbal & omnisportkamp

Sportpark Beveren

Z134		

49

°2016-°2011

8 > 12 aug

Atletiek

Atletiekterrein Beveren

Z99

39

°2015-°2010

22 > 26 aug

Moventum Move & Jump

Sporthal Kieldrecht

Z135

49

°2016-°2010

8 > 12 aug

Jeppa Bouwkamp

JC Togenblik

Z100

39

°2015-°2010

22 > 26 aug

Ponykamp ’t Perhof

‘t Perhof

Z136

50

°2015-°2010

8 > 12 aug

Moventum Urban Sports

Sporthal Kieldrecht

Z101

40

°2015-°2009

22 > 26 aug

Smash it! Padelkamp

Hangar Padel Club

Z137		

50

°2013-°2011

8 > 12 aug

American Games

Sporthal Melsele

Z102		

40

°2015-°2009

23 aug

Auti – N: Minigolf

Vertrek Ter Vesten

Z138		

50

°2012-°2009

8 > 12 aug

Zwem- en speelkamp

LAGO De Meerminnen

Z103		

40

°2015-°2009

24 aug

Auti – N: Wandelen met alpaca’s

Alpacadijk Kallo

Z139		

50

°2010-°2009

8 > 12 aug

Ping-pong & padel

Kantien ’t Wit Zand

Z104		

40

°2013-°2011

22 > 26 aug

Volleybal en balspelen

Sporthal Melsele

Z140		

50

°2012-°2011

22 > 26 aug

Ping-pong & padel

Kantien ’t Wit Zand

Z141		

50

°2012-°2010

22 > 23 aug

Out of Limits for 2 days

Vertrek Sportpark Beveren

Z142		

51

6

Blz.

°2019

Leeftijd

Sportpark Beveren

Opvang

Leeftijd

7

°2012-°2010

22 > 25 aug

Heb je ze alle vijf?

JC Prosperpolder

Z143		

51

°2012-°2008

22 > 26 aug

Mediaraven: Expeditie detective

OC Boerenpoort

Z144		

51

52

ZOMER 29|08|2022 > 31|08|2022
°2019

29 > 30 aug

Acrobaatjeskamp

Sportpark Beveren

Z145		

°2018-°2017

29 > 30 aug

Bengeltjeskamp

Sporthal Melsele

Z146		

52

°2016-°2011

29 > 30 aug

Trampolinekamp

Sportpark Beveren

Z147

52

°2016-°2011

29 > 30 aug

Balsportenmix

Sportpark Beveren

Z148

53

°2016-°2014

29 > 31 aug

Snoezelkamp

Lindenlaan 266C

Z149		

53

°2013-°2008

30 aug

Kidspaintball

Vertrek Sportpark Beveren

Z150		

53

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.

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

MEE TE NEMEN
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.

8

ZOMERVAKANTIE

MIDDAGOPVANG SPORTPARK BEVEREN EN SPORTHAL
MELSELE

9

04 > 08 JULI
SPROOKJESKAMP
We dompelen ons onder in de sprookjeswereld en kijken
welke sporten en spelletjes ze daar uitvoeren.
Maandag 4 tot vrijdag 8 juli
van 9.30 tot 11.30 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 21 EUR
leeftijd °2019-°2018 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)
meenemen reservekledij
reservatienummer Z01

AHOY MOVENTUM!
Schip ahoy piraatjes! Een sportieve en creatieve week in
het thema van piraten en de onderwaterwereld. Duik jij
mee het kamp in?

DANSKAMP CASTAARS: VAN
DE REGEN NAAR DE ZON &
ANDERSOM

Maandag 4 tot vrijdag 8 juli
van 9 tot 16 uur
LEEFSCHOOL DE ZONNEWIJZER
Beukenlaan 9 | Kieldrecht
prijs 95 EUR
leeftijd °2019-°2016 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)
meenemen lunchpakket, reservekledij
reservatienummer Z03
mogelijkheid tot optie opvang van 8 tot 17 uur
(+ 10 EUR)

We reizen door verschillende klimaten van de Noordpool
naar de savanne in Afrika. Overal wordt er gedanst.
Maandag 4 tot vrijdag 8 juli
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 141 | Beveren
leeftijd °2019-°2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)

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

enkel dans van 10 tot 12 uur
prijs 31 EUR
reservatienummer Z02a

KLEUTERTUIN

REIS ROND DE WERELD

We spelen deze week super leuke spelletjes, we
knutselen erop los en daar boven op zullen er ook
sportieve activiteiten zijn.
De kleuters zullen zich zeker en vast niet vervelen in deze
kleutertuin.

De vakantie is nog maar net begonnen en we vertrekken
al op reis. Elke dag bezoeken we een ander werelddeel
en beoefenen we de sporten die daar gekend zijn. Ben jij
klaar om de wereld rond te trekken?
Maandag 4 tot vrijdag 8 juli
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
Opvang mogelijk bij de Knuffelark
Sint-Elisabethstraat 38 | Melsele
leeftijd °2017-°2016

Maandag 4 tot vrijdag 8 juli
van 9 tot 16 uur
OC DE VERRE
Pater Vergauwenstraat 6b | Verrebroek
prijs 40 EUR
leeftijd °2018-°2016
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z05

enkel sport van 9 tot 12 uur
prijs 31 EUR
reservatienummer Z06a

Maandag 4 tot vrijdag 8 juli
STUDIO YOGA2BE
Oude Zandstraat 19 | Beveren
prijs 65 EUR

vooropvang van 7 tot 10 uur + dans
prijs 46 EUR
reservatienummer Z02b
dans + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 86 EUR
reservatienummer Z02c

van 10 tot 12 uur
leeftijd °2019-°2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)
reservatienummer Z04a

vooropvang + dans + namiddagopvang
van 7 tot 18 uur
prijs 96 EUR
reservatienummer Z02d

van 13 tot 15 uur
leeftijd °2016-°2010
reservatienummer Z04b
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vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 56 EUR
reservatienummer Z06b
sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 71 EUR
reservatienummer Z06c
vooropvang + sport + namiddagopvang
van 7 tot 18 uur
prijs 106 EUR
reservatienummer Z06d
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MASTER CHEFS
Help jij graag mee in de keuken? Ben jij een geboren
chef-kok? Kom dan zeker met ons mee kokkerellen! We
kiezen zelf wat we gaan maken, gaan met z’n allen naar
de winkel en gaan dan aan de slag in de keuken. Klaar
om de pannen van het dak te koken?
Dinsdag 5 juli
van 9 tot 16 uur
OC ‘T KLOOSTER
Nieuwe Baan 6 | Vrasene
prijs 15 EUR
leeftijd °2016-°2013
meenemen potjes om eventuele overschot mee te
nemen, snijplank, snijmes, kookschort
reservatienummer Z09

HOCKEY- EN
SPORTSPELENKAMP
Ben jij een echte teamplayer en heb je zin om iets nieuw
te proberen? Schrijf je dan in voor deze sporthype, want
hockey is de max! Naast kennismaken met hockey,
gaan we ook kegelen en zwemmen. Een onvergetelijk
driedaags sportkamp!

TRAMPOLINEKAMP
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 spelletjes.

Maandag 4 tot woensdag 6 juli
van 9 tot 16 uur
KUNSTGRASVELD FC BOSDAM BEVEREN
Lindenlaan 109a | Beveren
prijs 51 EUR
leeftijd °2016-°2013
meenemen lunchpakket, zonnecrème/regenkledij,
binnenschoenen (ma), zwemkledij (di), optioneel
beenbeschermers
reservatienummer Z07

OP AVONTUUR MET DE
LEEUWENWACHT
Ga mee op een avontuur door de wondere wereld
van de Beveren Lions leeuwenwacht. Samen met
onze vrienden van de leeuwenwacht zal je kind al
spelenderwijs verschillende sporten ontdekken waarbij
de focus op bewegingsplezier ligt. Na dit kamp zal je
klein held of heldin een heleboel verhalen hebben om te
vertellen!

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

Maandag 4 tot vrijdag 8 juli
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 31 EUR

Maandag 4 tot vrijdag 8 juli
ATLETIEKTERREIN BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 31 EUR

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z10a
deelnemers zijn welkom tot 13 uur

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z11a
deelnemers zijn welkom tot 13 uur

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z10b

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z11b

TOVERDRUPPELAVONTUUR: INDIANEN
Kleine Indiaan ziet rookpluimen! Waar komen
ze vandaan? Hoe gaat deze indiaan er samen
met de paarden mee om? Een verrassend
indianenavontuur om samen met de paarden
te beleven. Doe je mee? De paarden wachten op
jullie!
Maandag 4 tot vrijdag 8 juli
TOVERDRUPPELWEI
Zandstraat 245 (in de dreef) | Haasdonk
prijs 141 EUR
meenemen stevige schoenen

Maandag 4 tot vrijdag 8 juli
van 9 tot 16 uur
BASEBALLTERREIN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 61 EUR
leeftijd °2016-°2013
meenemen lunchpakket, reservekledij
reservatienummer Z08
deelnemers zijn welkom van 8.30 tot 17 uur

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2016-°2013
reservatienummer Z12a
van 13 tot 16 uur
leeftijd °2014-°2011
reservatienummer Z12b
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JEPPA SPORTKAMP

EXPEDITIE MOVENTUM

Jeppa sportkampen zijn heel anders dan gekende
omnisportkampen. Door creatief samen te zitten
met onze lesgevers brengen we huidige rages/hypes
van onze jeugd tot originele spelideeën. Fortnite
war, Pökemon Go, Among us… Ook brengen we
vernieuwende materialen uit ons verhuuraanbod mee:
Inflatables, spelboxen… Het belangrijkste in een Jeppa
sportkamp is de samenhorigheid en de plezierbeleving!
Klaar voor een fantastische week vol uitdaging en
vriendschap? Schrijf je dan tijdig in!

Heb jij de sportieve survival skills om expeditie
Moventum tot een goed einde te brengen? Het belooft
alvast een uitdagende week te worden!
Maandag 4 tot vrijdag 8 juli
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL KRIEKEPUTTE
Tuinwijkstraat | Kieldrecht
prijs 95 EUR
leeftijd °2015-°2010
meenemen lunchpakket, reservekledij, zwemgerief
(donderdag)
reservatienummer Z16
mogelijkheid tot optie opvang van 8 tot 17 uur
(+ 10 EUR)

Maandag 4 tot vrijdag 8 juli
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 96 EUR
leeftijd °2016-°2010
meenemen binnen- en buitenschoenen, lunchpakket
reservatienummer Z13
deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

ALL STYLES
Maak kennis met verschillende dansstijlen tijdens dit
leuke kamp. Dans mee op leuke hits van populaire
artiesten.

MULTI SKILLZ & PADEL
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. Dit alles wordt gecombineerd
met Padel, tijdens deze week leer je alle
basisslagen van de snelst groeiende sport van
het moment!

PAARDRIJDEN & VERZORGING
VAN HET PAARD
Men leert twee keer per dag paardrijden in de voor-en
in de namiddag. 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 stel om
af te zadelen, te borstelen en eten te geven. ’s Middags
krijg je een warme maaltijd aangeboden.

Maandag 4 tot vrijdag 8 juli
van 9.30 tot 16 uur
HANGAR PADEL CLUB
Vesten 43 | Beveren
prijs 151 EUR
leeftijd °2015-°2011
meenemen lunchpakket, binnen- en
buitenschoenen
reservatienummer Z15
deelnemers zijn welkom vanaf 8 tot
17 uur

Maandag 4 tot vrijdag 8 juli
van 9 tot 16 uur
MANEGE DE WINNING
Winningenstraat 10A | Melsele
prijs 301 EUR
leeftijd °2016-°2004
meenemen lange broek en hoge laarzen verplicht
reservatienummer Z14
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Maandag 4 tot vrijdag 8 juli
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 141 | Beveren
leeftijd °2013-°2011

PONYKAMP ‘T PERHOF
Tijdens deze vakantie organiseert ’t Perhof VZW een
ponykamp op hun locatie. Hierbij leren de kinderen in
kleine groepjes ponyrijden, pony’s verzorgen, spelen we
spelletjes en doen we nog heel veel meer leuks! Snacks
en een drankje zijn inbegrepen, een lunchpakket moet je
zelf voorzien!

enkel dans van 13 tot 15 uur
prijs 31 EUR
reservatienummer Z18a
dans + na opvang van 15 tot 18 uur
prijs 46 EUR
reservatienummer Z18b

Maandag 4 tot vrijdag 8 juli
van 9.30 tot 16 uur
‘T PERHOF
Perstraat 131 | Haasdonk
prijs 261 EUR
leeftijd °2015-°2010
meenemen rij- of regenlaarzen + extra paar
schoenen, eventueel eigen tok, lunchpakket,
regenkledij, zwemkledij bij mooi weer
reservatienummer Z17
mogelijkheid tot optie opvang van 8 tot
17.30 uur (+ 10 EUR)

voormiddagopvang van 7 tot 13 uur + dans
prijs 86 EUR
reservatienummer Z18c
voormiddagopvang + dans + na opvang
van 7 tot 18 uur
prijs 96 EUR
reservatienummer Z18d

15

MASTER CHEFS
Help jij graag mee in de keuken? Ben jij een geboren
chef-kok? Kom dan zeker met ons mee kokkerellen! We
kiezen zelf wat we gaan maken, gaan met z’n allen naar
de winkel en gaan dan aan de slag in de keuken. Klaar
om de pannen van het dak te koken?
Woensdag 6 juli
van 9 tot 16 uur
OC ‘T KLOOSTER
Nieuwe Baan 6 | Vrasene
prijs 15 EUR
leeftijd °2013-°2010
meenemen potjes om eventuele overschot mee te
nemen, snijplank, snijmes, kookschort
reservatienummer Z19

TWINKELKAMP: OP ZOEK
NAAR GELUKSTWINKELS

11 > 15 JULI
KABOUTERKAMP
Iedereen is welkom in ons sport- en speelparadijs.
Samen sporten en dansen we er op los. Misschien gaan
we zelfs op zoek naar een echte kabouterschat.
Dinsdag 12 tot vrijdag 15 juli
van 9.30 tot 11.30 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 17 EUR
leeftijd °2019-°2018 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)
meenemen reservekledij
reservatienummer Z22

MOVENTUM SPORTSAFARI
Tijdens de sportsafari ontdekken we elke dag een
nieuwe sport! Sporten was nog nooit zo leuk. Donderdag
= Dieren-verkleed-dag.

DANSKAMP CASTAARS:
RIDDERS EN PRINSESSEN

Tijdens deze week ontdek je hoe je meer geluk
en zelfvertrouwen vindt, wat je talenten zijn, wat
jouw “Gelukstwinkels” zijn. We doen dit aan de
hand van allerlei creatieve activiteiten, lekkere
kokkerelmomentjes, verhalen, relaxtijd én kleine
geluksmomentjes.

Maandag 11 tot vrijdag 15 juli
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL KRIEKEPUTTE
Tuinwijkstraat | Kieldrecht
prijs 95 EUR
leeftijd °2019-°2016
meenemen lunchpakket, reservekledij, zwemgerief
(donderdag)
reservatienummer Z24
mogelijkheid tot optie opvang van 8 tot 17 uur
(+ 10 EUR)

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 4 tot vrijdag 8 juli
van 9.30 tot 12.30 uur
DE TWINKEL
Goudenregenlaan 11 | Beveren
leeftijd °2013-°2010
meenemen snijplankje, mes en schort, kledij die vuil
mag worden + voldoende warm voor buiten

WATERPOLO
Hou je graag van zwemmen maar speel je ook graag
handbal of rugby? Dan is waterpolo zeker en vast iets
voor jou. Een teambalsport die al zwemmend wordt
uitgeoefend, durf jij de uitdaging aan? Diploma Orka of
50m vereist!

prijs 115 EUR zonder opvang
reservatienummer Z20a
prijs 130 EUR met opvang
reservatienummer Z20b
deelnemers zijn welkom vanaf 8.30 tot 13 uur

Maandag 4 tot vrijdag 8 juli
van 10 tot 12 uur
LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108a | Beveren
prijs 49 EUR
leeftijd °2012-°2010
meenemen vereist diploma
reservatienummer Z21
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Maandag 11 tot vrijdag 15 juli
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 141 | Beveren
leeftijd °2019-°2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)

KLEINE HELDEN

enkel dans van 10 tot 12 uur
prijs 31 EUR
reservatienummer Z23a

Aandacht aan onze allerkleinste helden! Ons kampje
wordt bedreigd door slechteriken en enkel de kleinste
helden kunnen hen verslaan. Dit natuurlijk na een echter
superheldentraining. We spelen deze week super leuke
spelletjes, we knutselen erop los en daar boven op zullen
er ook sportieve activiteiten zijn.

vooropvang van 7 tot 10 uur + dans
prijs 46 EUR
reservatienummer Z23b
dans + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 86 EUR
reservatienummer Z23c

Dinsdag 12 tot vrijdag 15 juli
van 9 tot 16 uur
OC VOORMALIG GEMEENTEHUIS
Pastoor Verwilghenplein 5 | Haasdonk
prijs 40 EUR
leeftijd °2018-°2016
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z25

vooropvang + dans + namiddagopvang
van 7 tot 18 uur
prijs 96 EUR
reservatienummer Z23d
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DANSKAMP: LIEFDE IS EEN
KAARTSPEL VOL DAMES &
HEREN
Alle mooie liefdesliedjes passeren de revue. Leer de
verschillende dansstijlen kennen en zing uit volle borst.
Maandag 11 tot vrijdag 15 juli
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 141 | Beveren
leeftijd °2016-°2014
enkel dans van 13 tot 15 uur
prijs 31 EUR
reservatienummer Z29a

VAKANTIEKRIEBELS
De kriebels om te sporten slaan tijdens deze vakantie op
volle toeren, sport jij de hele week met ons mee?

WILDPLUK &
KINDERYOGA

Dinsdag 12 tot vrijdag 15 juli
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 25 EUR
leeftijd °2017-°2016
reservatienummer Z26

Een wildpluk-avontuur in combi met
kinderyoga. Met een wildpluk-schatkaart en
een leeg theezakje neem ik jullie mini’s mee op
stap door de natuur op zoek naar bloemen en
plantjes waarmee we ons eigen thee’tje kunnen
maken. Tussendoor, oefenen we een aantal
yoga-houdingen in het groen! En ook lunchen
doen we buiten. Bij slecht weer gaat de lunch en
yoga door in de yogastudio.

Dinsdag 12 tot vrijdag 15 juli
SPORTHAL TASSIJNS
Ropstraat 50 | Haasdonk
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke (naast de sporthal)
W. Van Doornyckstraat 69 | Haasdonk
leeftijd °2017-°2016

Dinsdag 12 juli
van 10 tot 15 uur
STUDIO YOGA2BE
Oude Zandstraat 19 | Beveren
prijs 34 EUR
leeftijd °2017-°2014
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z28a

enkel sport van 9 tot 12 uur
prijs 25 EUR
reservatienummer Z27a
vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 33 EUR
reservatienummer Z27b

Woensdag 13 juli
van 10 tot 15 uur
STUDIO YOGA2BE
Oude Zandstraat 19 | Beveren
prijs 34 EUR
leeftijd °2013-°2009
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z28b

sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 65 EUR
reservatienummer Z27c
vooropvang + sport + namiddagopvang
van 7 tot 18 uur
prijs 73 EUR
reservatienummer Z27d
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dans + na opvang van 15 tot 18 uur
prijs 46 EUR
reservatienummer Z29b

CIRCUS & OMNISPORT
Dit unieke kamp is de gedroomde gelegenheid om
allerlei circusvaardigheden onder de knie te krijgen:
acrobatie, jongleren, diabolo,… Daarnaast doen we de
gekste spelen en sporten.

voormiddagopvang van 7 tot 13 uur + dans
prijs 86 EUR
reservatienummer Z29c
voormiddagopvang + dans + na opvang
van 7 tot 18 uur
prijs 96 EUR
reservatienummer Z29d

Dinsdag 12 tot vrijdag 15 juli
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 25 EUR
van 9 tot 12 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z31a
deelnemers zijn welkom tot 13 uur

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

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z31b

Dinsdag 12 tot vrijdag 15 juli
ATLETIEKTERREIN BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 25 EUR
van 9 tot 12 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z30a
deelnemers zijn welkom tot 13 uur
van 13 tot 16 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z30b
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PIMP JE KLEREN

MINITENNIS & SLAGSPORTEN

HANDLETTERING

Heb je super leuke ideeën om je kleren te pimpen? Je
kan het zo gek niet bedenken, of we gaan het doen. Wij
bieden al het materiaal aan om je kleren te pimpen en
enkele t-shirts en tote bags. Denk aan tie dye, patches,
textielstiften en verf. Wil je graag schoenen, een tas van
jezelf, een broek,… pimpen, neem deze dan zeker mee.

Wil jij graag in de voetsporen van David Goffin of Elise
Mertens treden maar is dat racket nog wat groot en het
net nog te hoog? Dan is dit sportkamp op jouw maat!

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.

Dinsdag 12 tot vrijdag 15 juli
van 13 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 25 EUR
leeftijd °2015-°2013
reservatienummer Z34

Donderdag 14 juli
JH TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren
prijs 15 EUR
meenemen kleren die je wil pimpen
van 9 tot 12 uur
leeftijd °2016-°2013
reservatienummer Z32a

TWINKELKAMP:
VERWENNAMIDDAG
Tijdens deze namiddag maken we in een klein groepje
van max. 9 kinderen onze eigen verzorgingsproductjes:
handcrème, zout voor een voetbadje, een natuurlijk
maskertje voor ons gezicht. We genieten van de rust in
de tuin en leren hoe je een hand- of voetmassage kan
geven en krijgen!

Woensdag 13 juli
JH TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren
prijs 5 EUR

Woensdag 13 juli
van 14 tot 16.30 uur
DE TWINKEL
Goudenregenlaan 11 | Beveren
prijs 20 EUR
leeftijd °2013-°2010
reservatienummer Z38

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2014-°2012
reservatienummer Z36a
van 13 tot 16 uur
leeftijd °2012-°2010
reservatienummer Z36b

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2013-°2010
reservatienummer Z32b

OP AVONTUUR MET DE
LEEUWENWACHT

PONYKAMP ‘T PERHOF
Tijdens deze vakantie organiseert ’t Perhof VZW
een ponykamp op hun locatie. Hierbij leren de
kinderen in kleine groepjes ponyrijden, pony’s
verzorgen, spelen we spelletjes en doen we nog
heel veel meer leuks! Snacks en een drankje
zijn inbegrepen, een lunchpakket moet je zelf
voorzien!

JEPPA BOUNCEKAMP
Speel, sport en spring je rot op het Jeppa Bouncekamp!
We nemen het op tegen opblaasbare hindernissen,
maken spectaculaire salto’s op een airtrack, leren
samenwerken met de hulp van een earthball. We
maken kennis met de Jeppa battle arena, obstakelbaan
inflatable dart, blob, omnikinball, tubes, poull ball,
footpool en veel meer. Stretch die spieren en laat je
omverblazen door Jeppa!

Maandag 11 tot vrijdag 15 juli
van 9.30 tot 16 uur
‘T PERHOF
Perstraat 131 | Haasdonk
prijs 261 EUR
leeftijd °2015-°2010
meenemen rij- of regenlaarzen + extra paar
schoenen, eventueel eigen tok, lunchpakket,
regenkledij, zwemkledij bij mooi weer
reservatienummer Z35
mogelijkheid tot optie opvang van 8 tot
17.30 uur (+ 10 EUR)

Dinsdag 12 tot vrijdag 15 juli
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
prijs 101 EUR
leeftijd °2016-°2010
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z33
deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur
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Ga mee op een avontuur door de wondere wereld
van de Beveren Lions leeuwenwacht. Samen met
onze vrienden van de leeuwenwacht zal je kind al
spelenderwijs verschillende sporten ontdekken waarbij
de focus op bewegingsplezier ligt. Na dit kamp zal je
klein held of heldin een heleboel verhalen hebben om te
vertellen!
Dinsdag 12 tot vrijdag 15 juli
van 9 tot 16 uur
BASEBALLTERREIN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 49 EUR
leeftijd °2013-°2010
meenemen lunchpakket, reservekledij
reservatienummer Z37
deelnemers zijn welkom van 8.30 tot 17 uur

ZWEM- & SPEELKAMP
Zwemactiviteiten gebeuren in afwisseling van sport, spel
en crea activiteiten rond een supertof kampthema. Een
echte aanrader voor iedereen die graag leert en speelt in
het water. Diploma Dolfijn vereist!
Maandag 11 tot vrijdag 15 juli
van 9 tot 16 uur
LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108a | Beveren
prijs 126 EUR
leeftijd °2012-°2009
meenemen lunchpakket, vereist diploma
reservatienummer Z39
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18 > 22 JULI
ACROBAATJESKAMP
Iedereen is welkom op ons sportkamp. Beweeg
doorheen de zaal als een echte acrobaat en wie weet
vind je hier wel een nieuwe speelkameraad!
Maandag 18 tot woensdag 20 juli
van 9.30 tot 11.30 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 13 EUR
leeftijd °2019-°2018 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)
meenemen reservekledij
reservatienummer Z40

SPORTKLEUTERTJES
Op een creatieve en amusante manier leren kleutertjes
verschillende manieren van sporten en bewegen
ontdekken.
Maandag 18 tot woensdag 20 juli
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 19 EUR
leeftijd °2017-°2016
reservatienummer Z42
Maandag 18 tot woensdag 20 juli
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL CARENNA
P. Jasparsstraat 38 | Verrebroek
prijs 19 EUR
leeftijd °2017-°2016
reservatienummer Z43

DANSKAMP: DE GROTE
KINDERSHOW V/D
ALLERKLEINSTE

GEVECHTSPORTENMIX
Kan je niet kiezen tussen judo, karate of ju-jitsu? Dan
hoef je niets te missen want ze komen allemaal aan bod.
Dit sportkamp wordt georganiseerd ism vzw Saigen.
Maandag 18 tot woensdag 20 juli
van 10 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 13 EUR
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z44

DE STRAFSTE SPORTER
VAN BEVEREN
Klaar voor een sportieve week waarin we op
zoek gaan naar de strafste sporter in Beveren!
Tijdens deze week zullen de kinderen kennis
maken met verschillende sporten en hier
alles over leren met leuke opdrachten en
uitdagingen.

SNOEZELKAMP
Een kamp vol vrije expressie en creativiteit. We gaan
aan de slag met allerlei materialen en knutselen op een
belevingsgerichte manier volgens het thema. Iedere
dag ronden we af met een bewustzijnsmomentje of
snoezelmomentje waarin ieder kind tot rust kan komen
in onze Snoezelcaravan.

We dansen op alle bekende kinderhits zoals K3, Maya,
Bumba, Plop en nog vele andere. We maken er samen
een echte dansshow van.
Maandag 18 tot vrijdag 22 juli (21 juli niet)
van 10 tot 12 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
prijs 25 EUR
leeftijd °2019-°2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)
reservatienummer Z41

Maandag 18 tot woensdag 20 juli
van 9 tot 16 uur
BASEBALLTERREIN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 37 EUR
leeftijd °2016-°2013
meenemen lunchpakket, reservekledij
reservatienummer Z46
deelnemers zijn welkom van 8.30 tot
17 uur

Maandag 18 tot woensdag 20 juli
van 9 tot 12 uur
LINDENLAAN 266C
Lindenlaan 266C | Beveren
prijs 65 EUR
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z45
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VOETBAL 3-DAAGSE
Tijdens deze drie daagse hopen we op een stralend
zonnetje om onze technieken bij te schaven. Bij slecht of
te warm weer, komen we afkoelen in de sporthal. Alles
staat in teken van de bal! Word jij de topschutter van het
toernooi?
Maandag 18 tot woensdag 20 juli
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 37 EUR
leeftijd °2016-°2011
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z49

TRAMPOLINEKAMP
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 spelletjes.
Maandag 18 tot woensdag 20 juli
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 19 EUR

Maandag 18 tot vrijdag 22 juli (21 juli niet)
van 13 tot 15 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
prijs 25 EUR
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z52

SKILLZ START – TO -DJ
Leer op echte Pioneer draaitafels hoe je de
volgende Dimitri Vegas & Like Mike kunt worden!
We leren beats matchen, overgangen maken
en platen scratchen als echte pro’s. Op het
einde van de week heb je je eigen set in elkaar
gestoken. Klaar om sfeermaker te zijn op het
volgende familiefeest? Hoofdtelefoon op en
draaien maar!

Relaxen is top! En hoe kan je beter relaxen dan met een
zelfgemaakt masker? Of door zelf zeepjes te maken. We
maken er een giga verwendag voor onszelf van.
Dinsdag 19 juli
van 9 tot 16 uur
OC ‘T SCHOOLHUIS
Hoog-Kallostraat 28 | Kallo
prijs 10 EUR
leeftijd °2014-°2012
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z50

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z47b

SELF DEFENCE
De ideale combinatie tussen binnen- en buitensporten.
De monitoren spelen op de wensen van de deelnemers
in en amuseren zich de hele week door.

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

WELNESS

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z47a
deelnemers zijn welkom tot 13 uur

SPORT & PLEINSPELEN

DANSKAMP: VIDEOCLIP

Meer en meer wordt zelfverdediging aangeraden om te
beoefenen. Wil jij al enkele kneepjes van het vak onder
de knie krijgen? Kom dan langs!
Maandag 18 tot woensdag 20 juli
van 13 tot 15 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 13 EUR
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z51

Maandag 18 tot woensdag 20 juli
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 19 EUR
van 9 tot 12 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z48a
deelnemers zijn welkom tot 13 uur
van 13 tot 16 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z48b
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Maandag 18 tot vrijdag 22 juli (21 juli niet)
van 9 tot 16 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren
prijs 80 EUR
leeftijd °2012-°2008
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z54
deelnemers zijn welkom van 8 tot 18 uur

SKILLZ GRAFFITI
Ken jij Banksy al? Dan heb jij zeker een streepje
voor. Deze week gebruiken wij de straten als
inspiratie: denk aan stickers, muurschilderingen,
sjablonen en meer. We leren doodlen, maken
onze eigen tag en proberen verschillende
technieken als voorbereiding om straks zelf
aan de slag te gaan. We gaan helemaal los met
verschillende kleuren spuitbussen op ons eigen
doek. Een week vol tekenen, ontwerpen en
vooral: lekker kliederen!
Maandag 18 tot vrijdag 22 juli (21 juli niet)
van 9 tot 16 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren
prijs 80 EUR
leeftijd °2012-°2008
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z53
deelnemers zijn welkom van 8 tot 18 uur

WATERPOLO
Hou je graag van zwemmen maar speel je ook graag
handbal of rugby? Dan is waterpolo zeker en vast iets
voor jou. Een teambalsport die al zwemmend wordt
uitgeoefend, durf jij de uitdaging aan? Diploma Orka of
50m vereist!
Maandag 18 tot vrijdag 22 juli
van 10 tot 12 uur
LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108a | Beveren
prijs 49 EUR
leeftijd °2010-°2008
meenemen vereist diploma
reservatienummer Z55
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25 > 29 JULI

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.

DANS- EN SPEELKAMP
Deze week dansen en spelen we op verschillende tonen.
Wat is jouw lievelingsliedje? Dan dansen en spelen we
er op los.
Maandag 25 tot vrijdag 29 juli
van 9.30 tot 11.30 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 21 EUR
leeftijd °2019-°2018 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)
meenemen reservekledij
reservatienummer Z56

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 25 tot vrijdag 29 juli
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 21 EUR
van 10 tot 12 uur
leeftijd °2018-°2017
reservatienummer Z58a
van 13 tot 15 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z58b

DANSKAMP CASTAARS: VAN
DE REGEN NAAR DE ZON &
ANDERSOM

LATER WORD IK…

We reizen door verschillende klimaten van de Noordpool
naar de savanne in Afrika. Overal wordt er gedanst.

HALVE DAG
Maandag 25 tot vrijdag 29 juli
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 69 EUR
leeftijd °2017-°2012
reservatienummer Z60a
deelnemers zijn welkom vanaf 8 tot 13 uur

AQUAFUN
Zwemspelletjes, waterestafettes, hydrobics op
kindermaat (oefeningen en spelletjes op muziek),… Een
speelse aanrader voor sportertjes die houden van water
en van plezier. Diploma Waterschildpad vereist!

HELE DAG
Maandag 25 tot vrijdag 29 juli
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 151 EUR
leeftijd °2017-°2012
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z60b
deelnemers zijn welkom vanaf 8 tot 17 uur

Maandag 25 tot vrijdag 29 juli
van 10 tot 12 uur
LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108a | Beveren
prijs 49 EUR
leeftijd °2016-°2014
meenemen vereist diploma
reservatienummer Z61

DANSKAMP CASTAARS:
SUNNY SIDE UP
Dit kamp is een waar feestje. De leukste hits worden
gedraaid en je leert de bekendste dansklassiekers
kennen. Leef je helemaal uit!
Maandag 25 tot vrijdag 29 juli
van 13 tot 15 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
prijs 31 EUR
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z62

Op een speelse en creatieve manier leren kinderen
kennis maken met allerlei vaardigheden en spelletjes.

Maandag 25 tot vrijdag 29 juli
van 10 tot 12 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
prijs 31 EUR
leeftijd °2019-°2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)
reservatienummer Z57
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Maandag 25 tot vrijdag 29 juli
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
prijs 31 EUR
leeftijd °2017-°2016
reservatienummer Z59
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YOGA-CREA KAMP

ZEEPKISTENRACE

Tijdens deze twee dagen gaan we op zoek naar wat
ons ECHT gelukkig maakt of welke tools we kunnen
gebruiken om een echte geluksvogel te worden. Deze
twee voormiddagen zitten boordevol verhalen uit het
boek ‘geluk voor kinderen’, leuke vertelmomenten, yoga
en relaxatie oefeningen, geurspelletjes, we spelen het spel
“de geluksvogels’. Het laatste uurtje gaan we knutselen.

Zet je klaar op pole position… 3, 2, 1… START! Bouw zelf
een levensechte zeepkist waarna je hiermee van onze
helling racet. Tijdens de pitstop kan je de zeepkist nog
tunen of repareren.

Maandag 25 tot dinsdag 26 juli
van 10 tot 12 uur
STUDIO YOGA2BE
Oude Zandstraat 19 | Beveren
prijs 41 EUR
leeftijd °2016-°2011
reservatienummer Z64

SKATE-KAMP
Een hele week lang leren we de beginselen van
het skateboarden en voeren we verschillende
parcours uit. Doorheen de week boeken
we progressie en maken we regelmatig de
verplaatsing naar het nabijgelegen skatepark
in Beveren. Eigen skateboard en bescherming
mogen gebruikt worden. Indien je hierover niet
beschikt, kan het gehuurd worden. Dit kamp
wordt georganiseerd ism Skate Vlaanderen.

MOUNTAINBIKE MET
SPORTKICKX

Maandag 25 tot vrijdag 29 juli
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 46 EUR
Huur skateboard + 10 EUR
Huur bescherming + 10 EUR

Hou jij van uitdagende en natuurlijke
fietstochten door bossen en door modder?
Al fietsend leer je kennis maken met mooie
omgevingen in Kruibeke, Burcht, Linkeroever,
Haasdonk,… Vertrekkende vanuit Melsele
fietsen we in verschillende niveaugroepen
richting deze bestemmingen! Je kan een
mountainbike gebruiken van de sportdienst
maar je eigen mountainbike kan ook gebruikt
worden! Dit kamp wordt georganiseerd ism
Sportkickx.

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z63a
van 13 tot 16 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z63b

Maandag 25 tot vrijdag 29 juli
van 9 tot 16 uur
PARKING ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
prijs 115 EUR
leeftijd °2015-°2008
meenemen lunchpakket, helm, kledij die vuil
mag worden, fluovestje, regenkledij
reservatienummer Z65
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Maandag 25 tot vrijdag 29 juli
OC BOERENPOORT
Sint-Elisabethstraat 31A | Beveren
prijs 75 EUR
meenemen lunchpakket
van 9 tot 12 uur
leeftijd °2014 - °2012
reservatienummer Z66a

BELCANTO MUSICAL
Zingen, dansen én acteren! Bij Belcanto leer
je ze combineren als een echte MUSICAL-ster,
ieder op zijn/haar niveau en in leeftijdsgroepen.
Een professionele regisseur, vocal coach en
choreografe van dit musicalgezelschap uit het
Waasland 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! Zo kan je achteraf
je prestaties showen aan al je vrienden en
familie.
Maandag 25 tot vrijdag 29 juli
van 9 tot 16 uur
JC Togenblik | Beveren
prijs 165 EUR
leeftijd °2013-°2010
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z67
deelnemers zijn welkom van 8 tot 18 uur

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2012-°2010
reservatienummer Z66b

PING-PONG & PADEL
Dag enthousiastelingen! In de titel zien jullie al 3 P’s
staan, maar graag stel ik de 4 P’s voor onder begeleiding
van gediplomeerde trainers geven we de kans aan
jongens en meisjes om hun talenten te ontdekken
of verder te ontwikkelen. 4 P’s? Dit zijn er twee van
Ping-Pong, één van Padel & één dikke-vette P van
Pannenkoeken! Er wordt dus afwisselend binnen en
buiten gesport!
Maandag 25 tot vrijdag 29 juli
van 9 tot 12 uur
KANTIEN ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
prijs 90 EUR
leeftijd °2012-°2011
meenemen eigen padelracket (optioneel),
regenkledij
reservatienummer Z68
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01 > 05 AUGUSTUS

KLEUTERSPEELTUIN
Op een speelse en creatieve manier leren we
kennismaken met allerlei vaardigheden en spelletjes!

PEUTERKRIEBELS

Maandag 1 tot vrijdag 5 augustus
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
Opvang mogelijk bij de Knuffelark
Sint-Elisabethstraat 38 | Melsele
leeftijd °2018-°2017

Sportkamp voor peuters die niet stil kunnen staan
en het voelen kriebelen. Plezier en veel beweging
gegarandeerd!
Maandag 1 tot vrijdag 5 augustus
van 9.30 tot 11.30 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 21 EUR
leeftijd °2019 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)
meenemen reservekledij
reservatienummer Z69

enkel sport van 9 tot 12 uur
prijs 31 EUR
reservatienummer Z71a
vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 56 EUR
reservatienummer Z71b
sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 71 EUR
reservatienummer Z71c

DANSKAMP CASTAARS:
RIDDERS EN PRINSESSEN

vooropvang + sport + namiddagopvang
van 7 tot 18 uur
prijs 106 EUR
reservatienummer Z71d

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 1 tot vrijdag 5 augustus
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 141 | Beveren
leeftijd °2019-°2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)

Maandag 1 tot vrijdag 5 augustus
SPORTHAL CARENNA
P. Jasparsstraat 38 | Verrebroek
Opvang mogelijk bij Het Speelfort
Sint-Laurentiusstraat 17A | Verrebroek
leeftijd °2018-°2017
enkel sport van 9 tot 12 uur
prijs 31 EUR
reservatienummer Z72a

enkel dans van 10 tot 12 uur
prijs 31 EUR
reservatienummer Z70a

vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 56 EUR
reservatienummer Z72b

vooropvang van 7 tot 10 uur + dans
prijs 46 EUR
reservatienummer Z70b

sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 71 EUR
reservatienummer Z72c

dans + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 86 EUR
reservatienummer Z70c

vooropvang + sport + namiddagopvang van
7 tot 18 uur
prijs 106 EUR
reservatienummer Z72d

vooropvang + dans + namiddagopvang van 7
tot 18 uur
prijs 96 EUR
reservatienummer Z70d
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YOGA-CREA KAMP: “DE TWEE
BRUGGETJES”

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

Hoor jij ook tijdens een spannend moment of een toets
stemmetjes in je hoofd die zeggen dat je het niet kan? In
dit verhaal leren we bever kennen die met zijn team twee
bruggetjes bouwt: het angstbruggetje en het bruggetje
van vertrouwen. Welke brug zou jij kiezen? Een prachtig
verhaal met als thema ‘faalangst’. We lezen het verhaal
“de twee bruggetjes”, daarna volgen vertelmomenten,
yoga en relaxatie oefeningen, geurspelletjes,
yogaspelletjes. Het laatste uurtje gaan we knutselen.

Maandag 1 tot vrijdag 5 augustus
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 31 EUR
leeftijd °2018-°2017
meenemen reservekledij
reservatienummer Z73

Woensdag 3 augustus
van 10 tot 12 uur
STUDIO YOGA2BE
Oude Zandstraat 19 | Beveren
prijs 21 EUR
leeftijd °2016-°2011
reservatienummer Z75

WATERWENNEN
Elke dag leren we op een speelse manier onze
schrik een beetje te overwinnen en oefenen we de
basisvaardigheden in het water.
Maandag 1 tot vrijdag 5 augustus
LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108a | Beveren
prijs 38 EUR
leeftijd °2018-°2015

VOETBAL & OMNISPORTKAMP
In dit sportkamp gaan we op zoek naar nieuwe talenten
in het voetbal. Ben jij de opvolger van De Bruyne en
Hazard? Naast voetbal worden nog andere leuke sporten
en spelen aangeboden.

Beginners van 10 tot 11 uur
geen diploma vereist
reservatienummer Z74a

Maandag 1 tot vrijdag 5 augustus
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 61 EUR
leeftijd °2016-°2011
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z76

Gevorderden van 11 tot 12 uur
diploma Pinguïn vereist
meenemen vereist diploma
reservatienummer Z74b
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JEPPA HALF DAY WAKEKAMP
Wil jij een onvergetelijke week beleven te Wake-up
Cable Antwerpen? Leren wakeboarden of waterskiën?
Ben je al ervaren maar wil je nog tricks bij leren? De
Jeppa Wakeboardkampen zijn hiervoor ideaal. Wissel
elke dag 2 uur professionele les af in het waterskiën
of wakeboarden met uitdagende Jeppa activiteiten.
Bouw je skills op naar het einde van de week om ze te
demonstreren in een battle.
Maandag 1 tot vrijdag 5 augustus
van 9 tot 13 uur
WAKE-UP CABLE ANTWERPEN L.O
Katwilgweg 1 | Antwerpen L.O
prijs 199 EUR
leeftijd °2016-°2010
reservatienummer Z79

INLINE SKATEN
Heb jij goeie beenspieren? Wil je eens iets
anders doen dan wandelen of fietsen? Dan is
inline skaten voor jou ene plezante manier om
te sporten, kom het samen met ons ontdekken!
Na even oefenen maken we regelmatig de
verplaatsing naar het nabijgelegen skateparkje.
Eigen inline skates en bescherming mogen
gebruikt worden. Indien je hierover niet
beschikt, kan het gehuurd worden. Dit kamp
wordt georganiseerd ism Skate Vlaanderen.
Maandag 1 tot vrijdag 5 augustus
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 46 EUR
Huur inline skates + 6 EUR
Huur bescherming + 10 EUR

PAARDRIJDEN & VERZORGING
VAN HET PAARD
Men leert twee keer per dag paardrijden in de voor-en
in de namiddag. 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 stel om
af te zadelen, te borstelen en eten te geven. ’s Middags
krijg je een warme maaltijd aangeboden.
Maandag 1 tot vrijdag 5 augustus
van 9 tot 16 uur
MANEGE DE WINNING
Winningenstraat 10A | Melsele
prijs 301 EUR
leeftijd °2016-°2004
meenemen lange broek en hoge laarzen verplicht
reservatienummer Z81

PIMP JE KLEREN
Heb je super leuke ideeën om je kleren te pimpen? Je
kan het zo gek niet bedenken, of we gaan het doen. Wij
bieden al het materiaal aan om je kleren te pimpen en
enkele t-shirts en tote bags. Denk aan tie dye, patches,
textielstiften en verf. Wil je graag schoenen, een tas van
jezelf, een broek,… pimpen, neem deze dan zeker mee.
Woensdag 3 augustus
OC ‘T SCHOOLHUIS
Hoog-Kallostraat 28 | Kallo
prijs 15 EUR
meenemen kleren die je wil pimpen

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z77a

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2016-°2013
reservatienummer Z80a

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z77b

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2013-°2010
reservatienummer Z80b

OMNISPORTKAMP
In dit kamp laten we allerlei sporten en spelletjes op
ons afkomen! Samen met de lesgever wordt het leukste
programma samengesteld naar jullie wensen!

PONYKAMP ‘T PERHOF

OMNISPORT VOOR
KINDEREN MET EEN
BEPERKING

Tijdens deze vakantie organiseert ’t Perhof VZW een
ponykamp op hun locatie. Hierbij leren de kinderen in
kleine groepjes ponyrijden, pony’s verzorgen, spelen we
spelletjes en doen we nog heel veel meer leuks! Snacks
en een drankje zijn inbegrepen, een lunchpakket moet je
zelf voorzien!
Maandag 1 tot vrijdag 5 augustus
van 9.30 tot 16 uur
‘T PERHOF
Perstraat 131 | Haasdonk
prijs 261 EUR
leeftijd °2015-°2010
meenemen rij- of regenlaarzen + extra paar
schoenen, eventueel eigen tok, lunchpakket,
regenkledij, zwemkledij bij mooi weer
reservatienummer Z83
mogelijkheid tot optie opvang van
8 tot 17.30 uur (+ 10 EUR)

Dit sportkamp is voor mensen met een fysieke of
mentale beperking. Balspelen, dansen, atletiek,
springen en klimmen staan op het programma.
Op vrijdag is er nog een daguitstap gepland.
Kortom een zeer gevarieerd en aangepast
programma met ervaren begeleiding.
Maandag 1 tot vrijdag 5 augustus
van 9 tot 12 uur (vrijdag tot 16 uur)
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
prijs 37 EUR
leeftijd °2016-°1998
meenemen lunchpakket op vrijdag
reservatienummer Z82

Maandag 1 tot vrijdag 5 augustus
van 13 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
prijs 31 EUR
leeftijd °2016-°2011
reservatienummer Z78
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SURIVALKAMP
Tijdens dit kamp word je van begin tot het einde
uitgedaagd. Kun jij zowel op het water als op het land
alle obstakels omzeilen? Diploma Orka vereist!
Maandag 1 tot vrijdag 5 augustus
van 14 tot 16 uur
LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108a | Beveren
prijs 49 EUR
leeftijd °2012-°2009
meenemen vereist diploma
reservatienummer Z87

SKILLZ LEGO EN NOG
EENS LEGO
Krijg je niet genoeg van de nieuwe bouwdozen
van Lego of hou je van de nieuwste Lego-films?
Op dit kamp ontdekken we de eindeloze
mogelijkheden van dit leuke speelgoed. We
bouwen elke dag en spelen daarnaast ook Lego
games. Klaar om een week in de Lego wereld te
vertoeven? Inschrijven maar!

ALL STYLES
Maak kennis met verschillende dansstijlen tijdens dit
leuke kamp. Dans mee op leuke hits van populaire
artiesten.
Maandag 1 tot vrijdag 5 augustus
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 141 | Beveren
leeftijd °2013-°2011

Maandag 1 tot vrijdag 5 augustus
van 9 tot 16 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1| Beveren
prijs 100 EUR
meenemen lunchpakket
deelnemers zijn welkom van 8 tot 18 uur

enkel dans van 13 tot 15 uur
prijs 31 EUR
reservatienummer Z85a

leeftijd °2014-°2011
reservatienummer Z84a
leeftijd °2011-°2008
reservatienummer Z84b

dans + na opvang van 15 tot 18 uur
prijs 46 EUR
reservatienummer Z85b
voormiddagopvang van 7 tot 13 uur + dans
prijs 86 EUR
reservatienummer Z85c

MASTER CHEFS
Help jij graag mee in de keuken? Ben jij een geboren
chef-kok? Kom dan zeker met ons mee kokkerellen! We
kiezen zelf wat we gaan maken, gaan met z’n allen naar
de winkel en gaan dan aan de slag in de keuken. Klaar
om de pannen van het dak te koken?
Dinsdag 2 augustus
van 9 tot 16 uur
OC ‘T SCHOOLHUIS
Hoog-Kallostraat 28 | Kallo
prijs 15 EUR
leeftijd °2013-°2010
meenemen potjes om eventuele overschot mee te
nemen, snijplank, snijmes, kookschort
reservatienummer Z86

BELCANTO STAGE 3-DAAGSE
Ook dit jaar is er opnieuw een 3daagse stage voor 16+ers. Wil jij een weekend lang ondergedompeld worden
in de wereld van musical/muziektheater? Tijdens
deze stage gaan we samen aan de slag om jou een
trapje hoger te krijgen op de podiumladder. Naast de
groepssessies (zang, spel, dans) zal er ook ruimte zijn
voor individuele coaching. Zo kunnen we ook werken
met jouw eigen materiaal (lied, monoloog,...).
Vrijdag 5 tot zondag 7 augustus
vrijdag van 19 tot 22.30 uur
zaterdag en zondag van 9 tot 17.30 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren
prijs 175 EUR
leeftijd °2007-°….
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z88

voormiddagopvang + dans + na opvang
van 7 tot 18 uur
prijs 96 EUR
reservatienummer Z85d
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08 > 12 AUGUSTUS

DANSKAMP: DE GROTE
KINDERSHOW V/D
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 8 tot vrijdag 12 augustus
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 141 | Beveren
leeftijd °2019-°2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)

BALLEN & BALLONNEN
Gooien, trappen, vangen en er op los kloppen, deze
week zijn we niet te stoppen. Elke dag een nieuw verhaal
met onze bal en ballon centraal. Jullie komen toch ook
allemaal?
Maandag 8 tot vrijdag 12 augustus
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
Opvang mogelijk bij de Knuffelark
Sint-Elisabethstraat 38 | Melsele
leeftijd °2019 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)

enkel dans van 10 tot 12 uur
prijs 31 EUR
reservatienummer Z90a
vooropvang van 7 tot 10 uur + dans
prijs 46 EUR
reservatienummer Z90b

enkel sport van 9.30 tot 11.30 uur
prijs 21 EUR
reservatienummer Z89a

dans + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 86 EUR
reservatienummer Z90c

vooropvang van 7 tot 9.30 uur + sport
prijs 46 EUR
reservatienummer Z89b

vooropvang + dans + namiddagopvang
van 7 tot 18 uur
prijs 96 EUR
reservatienummer Z90d

sport + namiddagopvang van 11.30 tot 18 uur
prijs 61 EUR
reservatienummer Z89c
vooropvang + sport + namiddagopvang van
7 tot 18 uur
prijs 96 EUR
reservatienummer Z89d
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MOVENTUM RUIMTEREIS!
We gaan op ruimtereis! Dit doen we aan de hand
van sportieve spelletjes, bewegings- en danslessen
en creatieve opdrachten waar we de handen uit de
mouwen steken en samen knutselen.
Maandag 8 tot vrijdag 12 augustus
van 9 tot 16 uur
GBS DE DROOMWOLK
Molenstraat 58 | Kieldrecht
prijs 95 EUR
leeftijd °2019-°2016 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)
meenemen lunchpakket, reservekledij
reservatienummer Z91
mogelijkheid tot optie opvang van 8 tot 17 uur
(+ 10 EUR)

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 8 tot vrijdag 12 augustus
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
prijs 69 EUR
leeftijd °2017-°2012
reservatienummer Z93a
deelnemers zijn welkom vanaf 8 tot 13 uur

SPORT- EN SPEELKAMP
In dit sportkamp wisselen we spelletjes en sporten met
elkaar af. Welke sport of spelletje is jouw favoriet? Denk
er alvast eens over na!

HELE DAG
Maandag 8 tot vrijdag 12 augustus
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
prijs 151 EUR
leeftijd °2017-°2012
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z93b
deelnemers zijn welkom vanaf 8 tot 17 uur

Maandag 8 tot vrijdag 12 augustus
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 31 EUR
leeftijd °2018-°2017
reservatienummer Z92
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DANSKAMP: LIEFDE IS EEN
KAARTSPEL VOL DAMES &
HEREN
Alle mooie liefdesliedjes passeren de revue. Leer de
verschillende dansstijlen kennen en zing uit volle borst.

KETNET KADET
Dit kamp is perfect voor de echte Ketnet lovers. We
maken van jou een echte Ketnetwrapper, maken onze
eigen karrewiet aflevering, gaan naar het gala van de
gouden K’s in stijl,… Kortom we dompelen ons volledig
onder in de wereld van Ketnet!

Maandag 8 tot vrijdag 12 augustus
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 141 | Beveren
leeftijd °2016-°2014
enkel dans van 13 tot 15 uur
prijs 31 EUR
reservatienummer Z94a
dans + na opvang van 15 tot 18 uur
prijs 46 EUR
reservatienummer Z94b
voormiddagopvang van 7 tot 13 uur + dans
prijs 86 EUR
reservatienummer Z94c
voormiddagopvang + dans + na opvang van
7 tot 18 uur
prijs 96 EUR
reservatienummer Z94d

SPORT & PLEINSPELEN
De ideale combinatie tussen binnen- en buitensporten.
De monitoren spelen op de wensen van de deelnemers
in en amuseren zich de hele week door.

Maandag 8 tot vrijdag 12 augustus
van 9 tot 16 uur
OC BOERENPOORT
Sint-Elisabethstraat 31A | Melsele
prijs 40 EUR
leeftijd °2016-°2013
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z96

YOGA-CREA KAMP: HET
KLEURENMONSTER
Deze twee voormiddagen staan volledig in het thema
van emoties bij kinderen. Op dag 1 werken we rond “het
kleurenmonster”: we leren dat als er chaos in het hoofd
ontstaat, hoe we deze verschillende emoties kunnen
sorteren in aparte potjes. Het kleurenmonster heeft
hier namelijk ook veel last van en wij helpen hem de
verschillende (basis)gevoelens te sorteren. We spelen het
kleurenmonster spel en maken onze eigen emotiemeter.
Op dag 2 werken we rond het boek “Daantje Vulkaantje”:
dit verhaal gaat over een vulkaan die zijn verschillende
emoties in lagen voorstelt in zijn buik en als je niet op
tijd ingrijpt, ontploft de vulkaan. We leren hier welke
verschillende gevoelens er kunnen ontstaan en vooral
ook wat je moet doen om een ontploffing te voorkomen.
In deze twee voormiddagen zitten vele vertelmomenten,
voorlezen, yoga en relaxatie oefeningen, ademspelletjes,
geurspelletjes en knutselen!

Maandag 8 tot vrijdag 12 augustus
van 13 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 31 EUR
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z95

Maandag 8 tot dinsdag 9 augustus
van 10 tot 12 uur
STUDIO YOGA2BE
Oude Zandstraat 19 | Beveren
prijs 41 EUR
leeftijd °2016-°2011
reservatienummer Z97

TRAMPOLINEKAMP
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 spelletjes.
Maandag 8 tot vrijdag 12 augustus
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 31 EUR

JEPPA BOUWKAMP
Steek jij graag de handen uit de mouwen? Heb
je zin om je creatieve ideeën te realiseren in
de praktijk? Aarzel dan niet om deel te nemen
aan dit uitzonderlijk kampconcept! Ga met
je vrienden en vriendinnen aan de slag om
originele bouwsels te bedenken, ontwerpen,
timmeren, zagen, schilderen,... Maak in een
week tijd je eigen fantasierijke dorp!

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z98a
deelnemers zijn welkom tot 13 uur
van 13 tot 16 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z98b

ATLETIEK
Schuilt in jou de nieuwe Nafi Thiam? Deze week wordt
met verschillende atletiekdisciplines kennis gemaakt om
nieuwe talenten te ontdekken.
Maandag 8 tot vrijdag 12 augustus
ATLETIEKTERREIN BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 31 EUR
van 9 tot 12 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z99a
deelnemers zijn welkom tot 13 uur
van 13 tot 16 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z99b
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Maandag 8 tot vrijdag 12 augustus
van 9 tot 16 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren
prijs 125 EUR
leeftijd °2016-°2010
meenemen dichte schoenen (liefst
stevige bottines) en werkhandschoenen,
lunchpakket
reservatienummer Z100
deelnemers zijn welkom van 8 tot 18 uur

ZWEM- & SPEELKAMP
Zwemactiviteiten gebeuren in afwisseling van sport, spel
en crea activiteiten rond een supertof kampthema. Een
echte aanrader voor iedereen die graag leert en speelt in
het water. Diploma Dolfijn vereist!
Maandag 8 tot vrijdag 12 augustus
van 9 tot 16 uur
LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108a | Beveren
prijs 126 EUR
leeftijd °2012-°2009
meenemen lunchpakket, vereist diploma
reservatienummer Z103

MOVENTUM URBAN
SPORTS

16 > 19 AUGUSTUS
JUNGLEKAMP
Deze week wordt spannender dan ooit! We banen ons
een weg doorheen de wildernis en trotseren de gevaren
van de jungle.
Dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus
van 9.30 tot 11.30 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 17 EUR
leeftijd °2019 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)
meenemen reservekledij
reservatienummer Z105

MOVENTUM DANSENDE
CIRCUS
Moventum laat het circus dansen! Te gekke dans- en
circusavonturen voor jonge sporters. Ben jij een geboren
danser, een echte acrobaat, een grappige clown of
eerder een stoere leeuw? We ontdekken het samen
tijdens deze circustastische week.

DANSKAMP CASTAARS:
WELKOM IN ONZE GROTE
FANTASIEWERELD

Een waaier aan urban sports met onder meer
freerunning, streetdance, bootcamp, panna,
skaten, streethockey en zoveel meer!

Dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus
van 9 tot 16 uur
GBS DE DROOMWOLK
Molenstraat 58 | Kieldrecht
prijs 77 EUR
leeftijd °2019-°2016 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)
meenemen lunchpakket, reservekledij
reservatienummer Z107
mogelijkheid tot optie opvang van 8 tot 17 uur
(+ 8 EUR)

We gaan van de onderwaterwereld naar de ruimte en
van het sprookjesbos naar de jungle. Ga jij mee met ons
op reis?

Maandag 8 tot vrijdag 12 augustus
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL KRIEKEPUTTE
Tuinwijkstraat | Kieldrecht
prijs 95 EUR
leeftijd °2015-°2010
meenemen lunchpakket, reservekledij,
zwemgerief (donderdag)
reservatienummer Z101
mogelijkheid tot optie opvang van
8 tot 17 uur (+ 10 EUR)

PING-PONG & PADEL
Dag enthousiastelingen! In de titel zien jullie al 3
P’s staan, maar graag stel ik de 4 P’s voor onder
begeleiding van gediplomeerde trainers geven
we de kans aan jongens en meisjes om hun
talenten te ontdekken of verder te ontwikkelen.
4 P’s? Dit zijn er twee van Ping-Pong, één van
Padel & één dikke-vette P van Pannenkoeken!
Er wordt dus afwisselend binnen en buiten
gesport!

AMERICAN GAMES
We spelen enkele Amerikaanse sporten: baseball, yolf,
tag rugby,… Wil je ontdekken welke sporten ze aan de
andere kant van de oceaan nog beoefenen? Schrijf je
dan alvast in voor dit sportkamp!

Maandag 8 tot vrijdag 12 augustus
van 9 tot 12 uur
KANTIEN ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
prijs 90 EUR
leeftijd °2010-°2009
meenemen eigen padelracket (optioneel),
regenkledij
reservatienummer Z104

Maandag 8 tot vrijdag 12 augustus
van 13 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
prijs 31 EUR
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z102
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Dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 141 | Beveren
leeftijd °2019-°2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)

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

enkel dans van 10 tot 12 uur
prijs 25 EUR
reservatienummer Z106a

Dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus
STUDIO YOGA2BE
Oude Zandstraat 19 | Beveren
prijs 55 EUR

vooropvang van 7 tot 10 uur + dans
prijs 37 EUR
reservatienummer Z106b
dans + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 69 EUR
reservatienummer Z106c

van 10 tot 12 uur
leeftijd °2019-°2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)
reservatienummer Z108a

vooropvang + dans + namiddagopvang
van 7 tot 18 uur
prijs 77 EUR
reservatienummer Z106d

van 13 tot 15 uur
leeftijd °2016-°2010
reservatienummer Z108b
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RAVOTTERKESKAMP
Deze week mogen alle remmen los! We gaan rollen en
bollen, klimmen en klauteren, fietsen, lopen en dansen
in de sporthal.
Dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus
SPORTHAL VRASENE
Nieuwe Baan 8 | Vrasene
Opvang mogelijk bij Het Ravotterpaleis
Nieuwe Baan 6 | Vrasene
leeftijd °2018-°2017
enkel sport van 9 tot 12 uur
prijs 25 EUR
reservatienummer Z109a
vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 45 EUR
reservatienummer Z109b

NETBAL &
BALVAARDIGHEDEN

sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 55 EUR
reservatienummer Z109c

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

vooropvang + sport + namiddagopvang
van 7 tot 18 uur
prijs 85 EUR
reservatienummer Z109d
Dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus
SPORTHAL DE PEREL
Kallodam | Kallo
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke
Hoog Kallostraat 30 | Kallo
leeftijd °2018-°2017
enkel sport van 9 tot 12 uur
prijs 25 EUR
reservatienummer Z110a

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 16 tot vrijdag 19 augustus
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 17 EUR

vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 33 EUR
reservatienummer Z110b

van 10 tot 12 uur
leeftijd °2018-°2017
reservatienummer Z111a

sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 65 EUR
reservatienummer Z110c

van 13 tot 15 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z111b

vooropvang + sport + namiddagopvang van 7
tot 18 uur
prijs 73 EUR
reservatienummer Z110d
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BALSPORTENMIX
Netbal, basketbal, voetbal. Maar ook kinbal, krachtbal en
handbal. Dit zijn alvast enkele balsporten die deze week
de revue passeren.
Dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 25 EUR

Dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
Opvang mogelijk bij Het Pleziereiland
Sint-Elisabethstraat 64 | Melsele
leeftijd °2016-°2014

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z113a
deelnemers zijn welkom tot 13 uur
van 13 tot 16 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z113b

enkel sport van 9 tot 12 uur
prijs 25 EUR
reservatienummer Z112a
vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 33 EUR
reservatienummer Z112b
sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 65 EUR
reservatienummer Z112c
vooropvang + sport + namiddagopvang van
7 tot 18 uur
prijs 85 EUR
reservatienummer Z112d
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MOVENTUM SUMMERMOVE

VOLLEYBAL & BALSPELEN

Summermove betekent een hele week sport en plezier.
Van atletiek tot zwemmen, variatie en uitdaging is
verzekerd.

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 16 tot vrijdag 19 augustus
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL KRIEKEPUTTE
Tuinwijkstraat | Kieldrecht
prijs 77 EUR
leeftijd °2015-°2010
meenemen lunchpakket, reservekledij, zwemgerief
(donderdag)
reservatienummer Z116
mogelijkheid tot optie opvang van 8 tot 17 uur
(+ 8 EUR)

CIRCUS & OMNISPORT

Dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus
van 13 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
prijs 25 EUR
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z119

DANSKAMP: VIDEOCLIP

Dit unieke kamp is de gedroomde gelegenheid
om allerlei circusvaardigheden onder de knie
te krijgen: acrobatie, jongleren, diabolo,…
Daarnaast doen we de gekste spelen en sporten.

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

Dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 25 EUR

SKILLZ FASHION

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z114a
deelnemers zijn welkom tot 13 uur
van 13 tot 16 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z114b

ZWEM- & SPEELKAMP
Zwemactiviteiten gebeuren in afwisseling van sport, spel
en crea activiteiten rond een supertof kampthema. Een
echte aanrader voor iedereen die graag leert en speelt in
het water. Diploma Haai, 25m of meer.

Dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 141 | Beveren
leeftijd °2013-°2011

SPY KIDS
Nieuwe missie incoming…. Oh nee, er zijn geen
spionnen beschikbaar om deze missie op tijd te
voltooien. We zullen nieuwe spionnen moeten opleiden.
Uit een ruimte ontsnappen, geheim schrift ontcijferen,
leren schieten. Dat is een missie voor onze spy kids.
Dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus
van 9 tot 16 uur
JH TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren
prijs 40 EUR
leeftijd °2014-°2012
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z117

Dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus
van 10 tot 12 uur
LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108a | Beveren
prijs 39 EUR
leeftijd °2015-°2012
meenemen vereist diploma
reservatienummer Z115
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Zijn mode, ontwerpen en catwalks helemaal
jouw ding? Dan is fashion kamp echt iets voor
jou. Weet jij al wat jouw seizoenstype is en welke
kleuren je dus het hardste doen stralen? We
pimpen saaie kledingstukken tot unieke trendy
items en maken er bijpassende accessoires
bij zoals een juweel of een leuke handtas.
We zorgen dat je helemaal kan shinen want
natuurlijk eindigen we de week met een heuse
catwalk!

enkel dans van 13 tot 15 uur
prijs 25 EUR
reservatienummer Z120a
dans + na opvang van 15 tot 18 uur
prijs 37 EUR
reservatienummer Z120b

Dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus
van 9 tot 16 uur
TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren
prijs 80 EUR
leeftijd °2014-°2010
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z118
deelnemers zijn welkom van 8 tot 18 uur

voormiddagopvang van 7 tot 13 uur + dans
prijs 69 EUR
reservatienummer Z120c
voormiddagopvang + dans + na opvang van
7 tot 18 uur
prijs 77 EUR
reservatienummer Z120d
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22 > 26 AUGUSTUS

TRAMPOLINEPARK JUMPSKY
Dit trampolinepark in Lochristi brengt
trampolinespringen naar een ongekende hoogte.
3500m² trampolines bezorgen je een onvergetelijke
ervaring. Tevens beschikt het ook over de Ninja Warrior.
Kan jij de vele obstakels overwinnen en een recordtijd
vastleggen?

KNUFFELTURNEN &
BALGEWENNING

DIERENCIRCUS
Deze week draait alles rond circus en dieren. We hangen
de aap uit als een echte acrobaat, balanceren als een
flamingo en doen zo gek als een clown.

Een veelzijdig ontdekkingskamp waar de allerkleinsten op
een veilige manier kunnen spelen en bewegen. Ze doen de
zotste sprongen en gooien alle ballen in het rond.

Donderdag 18 augustus
van 9 tot 13 uur
VERTREK SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 23 EUR
leeftijd °2013-°2009
reservatienummer Z121

Maandag 22 tot vrijdag 26 augustus
van 9.30 tot 11.30 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 21 EUR
leeftijd °2019 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)
meenemen reservekledij
reservatienummer Z124

enkel sport van 9 tot 12 uur
prijs 31 EUR
reservatienummer Z126a
vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 56 EUR
reservatienummer Z126b
sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 71 EUR
reservatienummer Z126c

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?

SKILLZ FOTOGRAFIE
Wil jij wel eens achter de camera staan in
plaats van ervoor? Deze week ontdek je de
mogelijkheden van een echte camera. Waarom
zijn sommige foto’s leuker dan andere? En
wat is compositie eigenlijk? Aan de hand van
praktische oefeningen en opdrachten leer je
meer bij over perspectief, sluitertijd en meer.
Je leert ook met de computer je foto nog net
iets mooier maken. Je maakt gebruik van de
fototoestellen van Skillz. We sluiten het kamp af
met een echte fototentoonstelling!

RAFTING & FUN-5 @ GENT
We starten deze dag op het water in onze
raftboten met een twee uur durende zoektocht
door het historische centrum van Gent. Na de
middag staan ons nog sportieve activiteiten te
wachten met het FUN-5 KAMP.

Dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus
van 9 tot 16 uur
TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren
prijs 80 EUR
leeftijd °2010-°2007
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z123
deelnemers zijn welkom van 8 tot 18 uur

Dinsdag 16 augustus
van 9 tot 13 uur
VERTREK SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 28 EUR
leeftijd °2012-°2010
reservatienummer Z122
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Maandag 22 tot vrijdag 26 augustus
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
Opvang mogelijk bij de Knuffelark
Sint-Elisabethstraat 38 | Melsele
leeftijd °2018-°2017

vooropvang + sport + namiddagopvang van
7 tot 18 uur
prijs 106 EUR
reservatienummer Z126d

Maandag 22 tot vrijdag 26 augustus
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 141 | Beveren
leeftijd °2019-°2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)

Maandag 22 tot vrijdag 26 augustus
SPORTHAL TASSIJNS
Ropstraat 50 | Haasdonk
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke (naast de
sporthal)
W. Van Doornyckstraat 69 | Haasdonk
leeftijd °2018-°2017

enkel dans van 10 tot 12 uur
prijs 31 EUR
reservatienummer Z125a

enkel sport van 9 tot 12 uur
prijs 31 EUR
reservatienummer Z127a

vooropvang van 7 tot 10 uur + dans
prijs 46 EUR
reservatienummer Z125b

vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 41 EUR
reservatienummer Z127b

dans + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 86 EUR
reservatienummer Z125c

sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 81 EUR
reservatienummer Z127c

vooropvang + dans + namiddagopvang van
7 tot 18 uur
prijs 96 EUR
reservatienummer Z125d

vooropvang + sport + namiddagopvang van
7 tot 18 uur
prijs 91 EUR
reservatienummer Z127d
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WATERWENNEN
Elke dag leren we op een speelse manier onze
schrik een beetje te overwinnen en oefenen we de
basisvaardigheden in het water.
Maandag 22 tot vrijdag 26 augustus
LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108a | Beveren
prijs 38 EUR
leeftijd °2018-°2015

DANSKAMP CASTAARS:
SUNNY SIDE UP
Dit kamp is een waar feestje. De leukste hits worden
gedraaid en je leert de bekendste dansklassiekers
kennen. Leef je helemaal uit!
Maandag 22 tot vrijdag 26 augustus
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 141 | Beveren
leeftijd °2016-°2014

Beginners van 10 tot 11 uur
geen diploma vereist
reservatienummer Z128a

enkel dans van 13 tot 15 uur
prijs 31 EUR
reservatienummer Z130a

Gevorderden van 11 tot 12 uur
diploma Pinguïn vereist
meenemen vereist diploma
reservatienummer Z128b

dans + na opvang van 15 tot 18 uur
prijs 46 EUR
reservatienummer Z130b

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 22 tot vrijdag 26 augustus
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
Opvang mogelijk bij Het Pleziereiland
Sint-Elisabethstraat 64 | Melsele
leeftijd °2016-°2014
enkel sport van 9 tot 12 uur
prijs 31 EUR
reservatienummer Z129a

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z132a
deelnemers zijn welkom tot 13 uur

voormiddagopvang + dans + na opvang van
7 tot 18 uur
prijs 96 EUR
reservatienummer Z130d

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z132b

Hou je van natuur? Hou je van paarden en speel je
graag buiten? Dan nemen we je mee op een echt
Toverdruppelavontuur tussen en met de paarden.

sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 81 EUR
reservatienummer Z129c
vooropvang + sport + namiddagopvang van
7 tot 18 uur
prijs 91 EUR
reservatienummer Z129d

VOETBAL & OMNISPORTKAMP
In dit sportkamp gaan we op zoek naar nieuwe talenten
in het voetbal. Ben jij de opvolger van De Bruyne en
Hazard? Naast voetbal worden nog andere leuke sporten
en spelen aangeboden.
Maandag 22 tot vrijdag 26 augustus
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 61 EUR
leeftijd °2016-°2011
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z134

DE OLYMPISCHE SPELEN
We organiseren onze eigen Olympische Spelen en nemen
elke dag deel aan twee verschillende sportwedstrijden.
Alle scores genoteerd op een groot scorebord. Op het
einde van de week kennen we de eindstand. Wie krijgt de
titel ‘Wereldkampioen van Beveren’ ?

Maandag 22 augustus
TOVERDRUPPELWEI
Zandstraat 245 (in de dreef) | Haasdonk
prijs 36 EUR
meenemen stevige schoenen

Maandag 22 tot vrijdag 26 augustus
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 31 EUR

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2016-°2013
reservatienummer Z131a

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z133a
deelnemers zijn welkom tot 13 uur

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2014-°2011
reservatienummer Z131b
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Maandag 22 tot vrijdag 26 augustus
ATLETIEKTERREIN BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 31 EUR

voormiddagopvang van 7 tot 13 uur + dans
prijs 86 EUR
reservatienummer Z130c

OP ONTDEKKING BIJ
TOVERDRUPPELS

vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 56 EUR
reservatienummer Z129b

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

MOVENTUM MOVE & JUMP
Een hele week sporten en springen! Op de planning
staat onder meer airtrack, rope skipping, trampolines,
freerunning en zoveel meer. Al dat springen combineren
we met een toffe uitstap naar het zwembad.
Maandag 22 tot vrijdag 26 augustus
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL KRIEKEPUTTE
Tuinwijkstraat | Kieldrecht
prijs 95 EUR
leeftijd °2015-°2010
meenemen lunchpakket, reservekledij, zwemgerief
(donderdag)
reservatienummer Z135
mogelijkheid tot optie opvang van 8 tot 17 uur
(+ 10 EUR)

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z133b
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PONYKAMP ‘T PERHOF
Tijdens deze vakantie organiseert ’t Perhof VZW een
ponykamp op hun locatie. Hierbij leren de kinderen in
kleine groepjes ponyrijden, pony’s verzorgen, spelen we
spelletjes en doen we nog heel veel meer leuks! Snacks
en een drankje zijn inbegrepen, een lunchpakket moet je
zelf voorzien!
Maandag 22 tot vrijdag 26 augustus
van 9.30 tot 16 uur
‘T PERHOF
Perstraat 131 | Haasdonk
prijs 261 EUR
leeftijd °2015-°2010
meenemen rij- of regenlaarzen + extra paar
schoenen, eventueel eigen tok, lunchpakket,
regenkledij, zwemkledij bij mooi weer
reservatienummer Z136
mogelijkheid tot optie opvang van
8 tot 17.30 uur (+ 10 EUR)

AUTI – N – BEVEREN:
WANDELEN MET ALPACA’S

NATUURKAMP: HEB JIJ ZE
ALLE VIJF?

We spreken af bij ‘Alpacadijk’ in Kallo. Na een kort
zoektochtje staan de alpaca’s klaar om met ons een
wandeling te maken.

Een week lang prikkelen we onze zintuigen in onze polders
aan de rand van een wereldhaven. Ruik, voel, hoor, zie
en smaak de natuur in onze polders aan de rand van
een wereldhaven. We gaan aan de slag met geuren en
kleuren van de natuur. Weet je dat je met de natuur ook
hele leuke tekeningen kan maken? We gaan op een echte
sporensafari. Tijdens een wildplukwandeling herkennen
we zelf het lekkers dat we gaan verwerken tot iets heerlijks.
We luisteren naar de muziek van de natuur. Maken we
samen een blotevoetenpad? VOEL jij het al kriebelen?
ZIE jij het al helemaal zitten? SMAAKT dit naar meer? We
maken er samen een geweldig natuurkamp van midden
in het hart van het Grenspark Groot Saeftinghe! Een fiets
is zeker nodig. Wie inschrijft ontvangt tips over de inhoud
van de reiskoffer.

Woensdag 24 augustus
van 9 tot 12 uur
ALPACADIJK KALLO
Beverse Dijk 40 | Kallo
prijs 19 EUR
leeftijd °2015-°2009
reservatienummer Z139

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!

SMASH IT! PADELKAMP

Maandag 22 tot vrijdag 26 augustus
van 13 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
prijs 31 EUR
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z140

Deze week leer je alle basisslagen van de snelst
groeiende sport van het moment! Voldoende afwisseling
is er met uitdagende zomerse teambuilding activiteiten.
Maandag 22 tot vrijdag 26 augustus
van 9 tot 16 uur
HANGAR PADEL CLUB
Vesten 43 | Beveren
prijs 111 EUR
leeftijd °2015-°2009
meenemen lunchpakket, binnen- en buitenschoenen
reservatienummer Z137

AUTI – N – BEVEREN:
MINIGOLF
We trekken naar domein ‘De Ster’ om er te minigolfen. In
hoeveel keer we het balletje in een hole slaan, is niet van
belang. We amuseren ons sowieso.

PING-PONG & PADEL
Dag enthousiastelingen! In de titel zien jullie al 3 P’s
staan, maar graag stel ik de 4 P’s voor onder begeleiding
van gediplomeerde trainers geven we de kans aan
jongens en meisjes om hun talenten te ontdekken
of verder te ontwikkelen. 4 P’s? Dit zijn er twee van
Ping-Pong, één van Padel & één dikke-vette P van
Pannenkoeken! Er wordt dus afwisselend binnen en
buiten gesport!
Maandag 22 tot vrijdag 26 augustus
van 9 tot 12 uur
KANTIEN ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
prijs 90 EUR
leeftijd °2012-°2011
meenemen eigen padelracket (optioneel),
regenkledij
reservatienummer Z141

Dinsdag 23 augustus
van 9 tot 12 uur
VERTREK TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren
prijs 19 EUR
leeftijd °2015-°2009
reservatienummer Z138
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Maandag 22 tot donderdag 25 augustus
maandag van 18.30 uur tot donderdag 17 uur
VERBLIJF JEUGDCENTRUM
PROSPERPOLDER
Sint-Engelbertusstraat 5 | Kieldrecht
prijs 50 EUR volpension
leeftijd °2012-°2010
reservatienummer Z143

OUT OF LIMITS FOR 2
DAYS
Voor deze activiteit trekken we naar het
recreatiedomein Nieuwdonk te Berlare.
Twee dagen lang ga je de uitdaging aan op
verschillende vlakken. Rust maar goed uit in het
weekend want we gaan een enorme variëteit
aan activiteiten uitvoeren: hoogteparcours,
moeraspiste, lasershooting, archery tag,
bushcraft, boogschieten, speleobox,
teambuilding en nog zoveel meer! Mis deze kans
niet om mee te gaan!

MEDIARAVEN: 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 22 tot dinsdag 23 augustus
van 8 tot 17 uur
VERTREK SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 59 EUR
leeftijd °2012-°2010
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z142

Maandag 22 tot vrijdag 26 augustus
van 9 tot 16 uur
OC DE BOERENPOORT
Sint-Elisabethstraat 31A | Melsele
prijs 80 EUR
leeftijd °2012-°2008
meenemen lunchpakket
reservatienummer Z144
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29 > 31 AUGUSTUS
ACROBAATJESKAMP
Iedereen is welkom op ons sportkamp. Beweeg
doorheen de zaal als een echte acrobaat en wie weet
vind je wel een nieuwe speelkameraad!
Maandag 29 tot dinsdag 30 augustus
van 9.30 tot 11.30 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 9 EUR
leeftijd °2019 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)
meenemen reservekledij
reservatienummer Z145

BALSPORTENMIX
Netbal, basketbal, volleybal, voetbal, krachtbal, handbal,
… Elke sport die wordt beoefend met een bal maakt
aanspraak om aan bod te komen.
Maandag 29 tot dinsdag 30 augustus
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 13 EUR
van 9 tot 12 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z148a
deelnemers zijn welkom tot 13 uur

TRAMPOLINEKAMP
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 spelletjes.

BENGELTJESKAMP

Maandag 29 tot dinsdag 30 augustus
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 13 EUR

Een kamp voor kleine, nieuwsgierige rakkers die zin
hebben om op avontuur te gaan in onze sporthal.
Maandag 29 tot dinsdag 30 augustus
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
prijs 13 EUR
leeftijd °2018-°2017
reservatienummer Z146

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z147a
deelnemers zijn welkom tot 13 uur
van 13 tot 16 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z147b
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KIDSPAINTBALL

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer Z148b

Heb jij altijd al eens willen paintballen maar
is het er nog steeds niet van gekomen? Schrijf
je dan snel in want voor deze activiteit gaan
we naar het grootste indoorterrein van België,
gelegen in Gent! Onder ervaren begeleiding
start iedereen met een propere overall, een
paintballmasker, een paintballwapen met 100
startpaintballs, 1 herlading van 100 stuks, een
drankje en zakje chips.

SNOEZELKAMP
Een kamp vol vrije expressie en creativiteit. We gaan
aan de slag met allerlei materialen en knutselen op een
belevingsgerichte manier volgens het thema. Iedere
dag ronden we af met een bewustzijnsmomentje of
snoezelmomentje waarin ieder kind tot rust kan komen
in onze Snoezelcaravan.

Dinsdag 30 augustus
van 8.30 tot 12.15 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 41 EUR
leeftijd °2013-°2008
reservatienummer Z150

Maandag 29 tot woensdag 31 augustus
van 9 tot 12 uur
LINDENLAAN 266C
Lindenlaan 266C | Beveren
prijs 65 EUR
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer Z149
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SCHATTEN VAN VLIEG
De Schatten van Vlieg is een zomeractie voor families.
In heel Vlaanderen verstoppen culturele locaties
schatkisten. De schatkist van Vlieg zit dit jaar verstopt
in de bib van Zweinstein. Vraag je tablet aan de balie en
ga samen met Harry op zoek naar de Gruzielementen.
De opdrachten laten je op een magische manier de bib
verkennen. Start aan perron 9 ¾ en ga op avontuur door
onze omgetoverde bib. Behaal jij je tovenaarsdiploma?

VAKANTIETIJD, VRIJE TIJD…
VAKANTIETIJD, BIB-TIJD…
In de zon, in bed, op schoot, in een hangmat,
in ’t geheim en natuurlijk op reis. Iedereen leest!
Weet je niet wat te lezen?
Ga dan zeker langs de bib, daar is gegarandeerd veel
keuze. Naast boeken vind je er ook een ruime keuze aan
strips, films, muziek …
Meer nog:
de bib is de hele vakantie open.
Je kan er zowat elke dag terecht.
De openingsdagen en -uren vind je op
https://beveren.bibliotheek.be.
De bib is enkel gesloten op feest- en kermisdagen:
• maandag 11 juli
Feest van de Vlaamse Gemeenschap

vrijdag 1 juli tot woensdag 31 augustus
tijdens de openingsuren van de Bib
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren
prijs gratis
leeftijd 6 tot 12 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 2022 vind je op https://beveren.bibliotheek.be
Woensdag 13 en 27 juli | 14.30 tot 15.15 uur
Woensdag 10 en 24 augustus | 14.30 tot 15.15 uur
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren
prijs gratis
leeftijd 4 tot 8 jaar

MEER INFO & OVERZICHT OPENINGSUREN

• maandag 15 augustus
O.-L.-Vrouw-Tenhemelopneming

BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | T 03 750 10 50

BIB KIELDRECHT
Molenstraat 30 | T 03 750 10 15

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

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

BIB HAASDONK
Pastoor Verwilghenplein 5 | T 03 750 17 57

BIB VERREBROEK
Pater Vergauwenstraat 6b | T 03 750 15 02

BIB KALLO
Gemeenteplein 3 | T 03 750 16 99

BIB VRASENE
Oude Dorpstraat 23 | T 03 750 17 68

DE BIB

• donderdag 21 juli
Nationale feestdag

https://beveren.bibliotheek.be
bibliotheek@beveren.be
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NIEUW SEIZOEN
2022-2023
Tijdens de grote vakantie maakt Ter Vesten zich
klaar voor de start van het nieuwe cultuurseizoen
2022-2023.
De aftrap gebeurt op zaterdag 27 augustus met de
start van de ticket- en abonnementenverkoop.
Het wordt prachtig met circus, muziek, dans en
theater, zelfs tentoonstellingen voor alle leeftijden.
Genieten van cultuur met je gezin kan
zowel overdag als ‘s avonds. Bij een aantal
avondvoorstellingen zijn ook kinderen welkom.
Je kan alle activiteiten voor families met kinderen
jonger dan 12 jaar (UIT met vlieg) terugvinden
in de aparte familiebrochure. Begin juni zit deze
brochure in de boekentassen van alle leerlingen
van Beverse scholen. Wie ze niet in de boekentas
vindt, kan ze oppikken in Ter Vesten.

FEEST MET ONS MEE OP 25 JUNI.
MONSIEUR FERNAND
zaterdag 25 juni om 20.30 uur - avondprogramma
Monsieur Fernand - gevormd rond de oorspronkelijke
blazerssectie van Lady Linn and Her Magnificent 7 brengt traditionele jazz en blues van Louis
Armstrong, Fats Domino en de funky stuff van The
Meters in een New Orleans-stijl.
met randanimatie
PARK CORTEWALLE
gratis

ZANNEMIE EN DE BENDE
zaterdag 25 juni om 15 uur - familieprogramma
Zannemie en de bende, dat zijn 5 muzikanten, een
stuk of 10 instrumenten en hilarische, schattige,
spannende liedjes voor het kleine en grote kind
(in u). Om te luisteren. Om mee te zingen. Met de
billen te wiebelen en wie weet wel een dansje te
wagen.

Familievoorstellingen zijn mee opgenomen in het
abonnement. Dat geeft ouders de gelegenheid een
abonnement samen te stellen met zowel avondals familievoorstellingen. Bovendien kunnen
ouders in dezelfde bestelling losse tickets voor hun
kinderen reserveren.
Wens je voor Pop &Top of MuzArt kaarten te kopen
dan kan dat alleen via de knop ‘losse tickets’.

TE NOTEREN:

TER VESTEN

programma en info seizoen 2022-2023
online vanaf 25 juni op www.tervesten.be
brochures seizoen 2022-2023 beschikbaar
in Ter Vesten vanaf 25 juni

met randanimatie
PARK CORTEWALLE
gratis

EXPEDITIE KUNST
Ga deze zomer weer op kunstwerkenwandeling in het centrum van Beveren.
Deze wandeling van een 5-tal kilometer linkt kijken naar kunst met leuke opdrachtjes voor de hele familie.
Alle info hierover vind je op www.tervesten.be

TER VESTEN
Gravenplein 2 | 9120 Beveren
T 03 750 10 00
tickets: www.tervesten.be of
tickets.tervesten@beveren.be
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ANIMATOREN GEZOCHT
• Vind je kinderen de max?
• Ben je creatief en begeleid je graag kinderen tijdens superleuke activiteiten?
Dan hebben wij voor jou DE oplossing!
Word animator bij de Sport- of Jeugddienst en verdien op de koop toe een centje bij!

MONITOR ZOEM SPLASH GEZOCHT

LESGEVERS/ANIMATOREN GEZOCHT

MEER INFORMATIE
Jeugddienst Beveren
T 03 750 10 30
E jeugddienst@beveren.be
jeugdbeveren

Ben jij of heb jij…

• een enthousiaste spring-in-‘t-veld?
• gemotiveerd om samen met anderen kinderen
met een beperking een leuke avond te
bezorgen?
• zin voor verantwoordelijkheid en initiatief?
• de nodige vrije tijd?

INFORMATIE & CONTACT

Sportdienst
T 03 750 18 80
E sport@beveren.be
Sportdienst Beveren

Sportdienst
T 03 750 18 80
E sport@beveren.be
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KINDERCLUBS

• Minimum 16 jaar zijn
• begeleiden vakantietopper-activiteiten in de
schoolvakanties
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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.

TARIEVEN

Vrijblijvend
Minder dan 3 uren: 4,93 EUR Drankje:
0,35 EUR
Tussen 3 en 6 uren: 7,44 EUR Vieruurtje:
1,50 EUR
Meer dan 6 uren: 14,83 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.

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

LOCATIES
DE SPEELMICROOB
Stationsstraat 7 | 9120 Beveren | 6.30 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

’T BOELLEKE

SPEELCLUB ’T BOELLEKE BEVEREN
Van 2,5 tot 12 jaar
Kasteeldreef 22 | Beveren
(Sancta Maria kleuterschool en ‘Huize Clip’)
T 0468 32 57 97
E speelclub.beveren@d-care.be

’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.

KINDERCLUB ‘T BOELLEKE HAASDONK
Van 2,5 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

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 als deze op het zelfde moment aanwezig zijn.

KINDERCLUB ‘T BOELLEKE KALLO
Van 2,5 tot 12 jaar
Hoog-Kallostraat 30 | Kallo
GBS Kallo
T 0468 11 18 64
E kinderclub.kallo@d-care.be

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

INSCHRIJVING
Ben je nieuw? Ga dan naar https://www.vzwballonneke.
be/aanvraagformulier-buitenschoolse en vul het
formulier in. Je ontvangt een infomail, een link naar het
ouderportaal en een wachtwoord. Je kan inschrijven
voor de zomervakantie via het ouderportaal vanaf
woensdag, 4 mei om 8.30 uur. Opgelet, al onze locaties
zijn gesloten van 18 juli tot 22 juli en 15 augustus.
Knuffelark en Speelkasteel zijn gesloten van 18 juli
tot 29 juli. Ravotterspaleis is gesloten van 18 juli
tot 15 augustus. Woensdag 31 augustus zijn enkel
Ravotterspaleis en Speelmolen geopend.

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

KINDERCLUB ‘T BOELLEKE LINDENLAAN
Van 2,5 tot 12 jaar
Lindenlaan 141 | Beveren (GBS LINDENLAAN)
T 0468 11 18 64
E tboelleke.lindenlaan@d-care.be

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

KINDERCLUB ‘T BOELLEKE
SPEELMADELIEFJE
Van 2,5 tot 12 jaar
Cauwenstraat 7 | Vrasene
T 03 755 69 83
E tboelleke.speelmadeliefje@d-care.be

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

ANNULEREN EN WIJZIGEN
Alle annulaties dien je schriftelijk door te geven via
buitenschoolse@vzwballonneke.be.
Annuleren en wijzigen van opvangdagen voor de maand
juli kan kosteloos tot vrijdag 24 juni voor 17 uur en voor
de maand augustus tot maandag 25 juli voor 17 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.

INKOMENSGERELATEERD:
GAVERLAND MELSELE (GROEPSOPVANG)
Voor kleuters van 2,5 jaar tot en met de derde
kleuterklas.
Meer info en inschrijvingen:
opvanggezinnen@vzwballonneke.be
Gesloten op 11, 20, 21 en 22 juli.
T 03 755 26 36
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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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SPEELPLEIN
BARTJE
VOOR ALLE KINDEREN VAN
4 TOT 14 JAAR DIE NOG ÉCHT
WILLEN SPELEN!
Speelplein Bartje is een particuliere speelpleinwerking
die voor de 48ste zomer op rij speelplezier biedt aan
honderden Beverse kinderen. Onze enthousiaste
ploeg van vrijwillige animatoren (die tijdens het
schooljaar speelpleincursussen bij de Vlaamse Dienst
Speelpleinwerk volgen) organiseren elke zomervakantie
aantrekkelijke keuzeactiviteiten voor kinderen van 4 tot
14 jaar.

OPEN SPEELAANBOD VOOR
Kleuters: °2016-°2018
Scholieren: °2012-°2016
Tieners: °2008-°2012
Onze speelterreinen zijn volledig afgebakend en worden
tijdens de werking afgesloten voor de veiligheid.

LOCATIES EN WERKING

SPEELPLEINEN

BEVEREN
Speelgebouw Floralaan
Floralaan 35A | Beveren
van maandag 4 juli t.e.m. woensdag 24 augustus
elke werkdag van 8.30 tot 16 uur
Er is geen werking op donderdag 21 juli, vrijdag 22 juli en
maandag 15 augustus.
Ook enkel in de voormiddag (8.30 tot 12 uur) of in de
namiddag (12.45 tot 16 uur) komen spelen is mogelijk.
Je kunt gebruik maken van de vooropvang vanaf 7.30
uur en/of naopvang tot 17.30 uur.
Op woensdag 24 augustus sluiten we de
speelpleinzomer af met een feestelijke namiddag voor
de kinderen en een aansluitende receptie waar ook
mama’s, papa’s en grootouders welkom zijn! Er is die dag
wel gewone speelpleinwerking. Ouders en grootouders
worden in de namiddag verwacht op de slotshow en
kunnen daarna genieten van een gezellige receptie.
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KIELDRECHT
GBS De Droomwolk
Molenstraat 58 | Kieldrecht
van maandag 11 juli t.e.m. vrijdag 29 juli
elke werkdag van 13 tot 17.30 uur
Er is geen werking op donderdag 21 juli en vrijdag 22 juli.
Voor de opvang in de voormiddag willen we opnieuw
samenwerken met andere vrijetijdsinitiatieven. Meer
info hierover lees je kort voor de zomer op www.
speelpleinbartje.net en op onze facebookpagina.

VOORAF INSCHRIJVEN?
NIET NODIG!
Voor een normale speelpleindag is vooraf inschrijven
niet nodig, er is altijd plaats!
Het volstaat bij aankomst op het speelplein langs het
secretariaat te lopen:
’s morgens tussen 8.30 en 9.15 uur (in Beveren)
’s middags tussen 12.45 en 13.15 uur (in Beveren)
en tussen 13 en 13.30 uur (in Kieldrecht)
Vóór 8.30 uur gebeurt de inschrijving door de
opvangouder (enkel in Beveren).
Bezorg ons liefst vooraf de ingevulde infofiche die je
online vindt op www.speelpleinbartje.net
We hopen dat we tijdens zomer van 2022 weer zonder
voorinschrijvingen kunnen werken, hou zeker www.
speelpleinbartje.net/corona in de gaten voor alle laatste
info m.b.t. extra maatregelen.

PRIJZEN
Inschrijving (incl verzekering, materiaal, begeleiding,
4-uurtje):
• Halve dag: 3 EUR of 1 speelcheque (in Beveren en
Kieldrecht)
• Hele dag: 5 EUR of 2 speelcheques (enkel in Beveren)
Extra te betalen (indien je er gebruik van maakt):
• Vooropvang (vanaf 7.30 uur): 3 EUR of 1 speelcheque
(enkel in Beveren)
• Naopvang (tot 17.30 uur): 3 EUR of 1 speelcheque
(enkel in Beveren)

Alle uitgaven voor de opvang van kinderen jonger dan 12
jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Je ontvangt automatisch een
attest in het voorjaar van 2023.

SPEELCHEQUES?!
Je kan betalen met speelcheques voor de gewone
inschrijvingsbijdrage, maar ook voor de vooropvang,
naopvang, drankbonnetjes, zwemmen en alle speciale
activiteiten uit onze speelkalender.
We raden iedereen aan speelcheques te gebruiken.
Je kan ze kopen:
per 10 stuks (25 EUR)
• op het speelpleinsecretariaat tijdens speelpleindagen
(speelgebouw Floralaan of in Kieldrecht)
• vooraf op de Jeugddienst (Gemeentehuis)
• in het gemeentehuis in Kieldrecht (Dorpsstraat 24)
Speelplein Bartje hanteert speciale tarieven voor
leefloongebruikers (OCMW) en houders van de
gemeentelijke UiTPAS.

SPEELPLEIN BARTJE
= INCLUSIEF!
Ben je ouder van een kind met een fysieke en/of mentale
beperking en zou jouw kind graag eens komen spelen op
Speelplein Bartje? Dat kan, Speelplein Bartje staat open
voor álle kinderen, met of zonder beperking. Geef je dan
wel vooraf een seintje aub? Dan kunnen we samen op
zoek naar de beste formule!
E inclusie@speelpleinbartje.net

BARTJE IS STEEDS
OP ZOEK NAAR
• nieuwe animatoren (minimum 15 jaar)
• vooropvangouder of speelpleinkok (mama’s, papa’s,
grootouders)
• tweedehands speelmateriaal: breng ons
verkleedgerief, oude gezelschapsspelen, strips, oud
speelmateriaal…

• Drankbonnetjes: 3 EUR of 1 speelcheque per 3
bonnetjes
• Zwemmen: 6 EUR of 2 speelcheques (Beveren) | 3 EUR
of 1 speelcheque (Kieldrecht)
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MEER INFORMATIE

VP MELSELE

Voor dringende vragen of mededelingen tijdens de
speelpleindag zelf: www.speelpleinbartje.net
Speelplein Bartje Beveren
Floralaan 35A | Beveren
T 03 775 03 73
Speelplein Bartje Kieldrecht
Molenstraat 58 | Kieldrecht
T 03 775 03 73
Zomercoördinatoren
T 03 775 03 73
E zomer@speelpleinbartje.net
Voorzitter Michiel Bosman
Glazenleeuwstraat 164 bus 09 | Melsele
T 04 99 61 00 81
E info@speelpleinbartje.net

Joepie, goed nieuws! Ook dit jaar kan je weer
een hele zomer van 14 tot 17 uur komen
spelen en ravotten op het VP! Elke dinsdag
en donderdag van de zomervakantie spelen
we samen leuke spelletjes aan de lokalen van
Chiro Sint-Gerolf (achter sporthal ’t Wit Zand
in Melsele). Dit alles kan voor slechts 2 EUR per
namiddag. Kinderen en jongeren zijn welkom
van 5 (geboortejaar 2016) tot 16 jaar. Wij kijken
er alvast naar uit, tot dan! Ook dit jaar gaan
we weer op kamp van 24 tot 30 augustus, we
trekken deze keer naar Achel voor alweer een
fantastisch kamp.

EEN GREEP UIT
DE SPEELKALENDER

PRETCAMIONET
Twee animatoren trekken de hele zomer lang met hun gigantische mobiele speelkoffer naar verschillende buurten.
Alle kinderen van 6 tot 12 jaar uit de buurt zijn welkom om te komen spelen bij onze mobiele speelpleinwerking.
Dolle camionettenpret gegarandeerd!

DE PRETREGELS
• De pretcamionet is er voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
• Je hoeft niets te betalen en inschrijven is niet nodig.
• Je brengt zelf je tussendoortje mee.
• Prettijd is van 10 tot 16 uur.
• Ook opruimen hoort bij een dagje vol pret.
• Pret duurt het langst bij respect voor elkaar en voor het materiaal!
• En de belangrijkste regel: je al spelend amuseren met je buurtgenootjes.

WANNEER KOMT DE PRETCAMIONET IN JOUW BUURT?

• OpenSpeelpleinDag
- vrijdag 8 juli (Beveren) en vrijdag 15 juli (Kieldrecht),
mama’s papa’s oma’s en opa’s welkom (gratis
namiddag)
• Slotshow voor iedereen
- Kieldrecht vrijdag 29 juli
- Beveren woensdag 24 augustus

MEER INFORMATIE:
Lobke Hulstaert
T 0465 34 31 20
E lobkehulstaert@hotmail.com of
E melselevp@gmail.com
VP Melsele
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PRETCAMIONET

Kijk op:
www.beveren.be/pretcamionet of FB “Jeugddienst Beveren”
Hier vind je wanneer de pretcamionet langs een pleintje in jouw buurt komt!

Elke dag is er non-stop een gevarieerd aanbod aan
verschillende activiteiten voor alle leeftijden (bv.
bouwdorp, gocartparcours, springkasteel, trampoline,
winkel … en ook leuke groepsactiviteiten). Soms is er
ook iets speciaals te doen. Je bent niet verplicht aan
die speciale activiteit deel te nemen: er is altijd een
alternatief op het speelplein zelf!
Alle uitstappen lopen in samenwerking met de
gemeente, je kan ook langs die weg inschrijven.
De prijzen van de speciale activiteiten komen bovenop
de gewone inschrijvingsbijdrage.
Raadpleeg www.speelpleinbartje.net en onze
facebookpagina voor alle details! Ook tijdens de zomer
wordt daar allerlei nieuws aangekondigd.
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INSCHRIJVINGEN
GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Inschrijven voor gemeentelijke activiteiten
kan vanaf woensdag 4 mei 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
4 mei 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 4 mei 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.

KORTING UITPAS

KIA-CHEQUE (KIND IN
ACTIE)

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.

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.

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
4 mei van 19 tot 20 uur. Na 12 januari kunt u
uw kind inschrijven aan de Vrijetijdsbalie in het
gemeentehuis.

Meer info over de KIA-cheque

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

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
Hof ter Saksen

VU Gemeente Beveren • Marc Van de Vijver • burgemeester • Gravenplein 8 • 9120 Beveren | Ontwerp dienst Communicatie

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

