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VAKANTIETOPPERS
is een initiatief van gemeente Beveren in
samenwerking met verschillende aanbieders
van kinderactiviteiten (die openstaan
voor iedereen, dus ook niet-leden). Deze
brochure geeft meer informatie over deze
gemeentelijke en niet-gemeentelijke
activiteiten tijdens de vakantieperiodes.
VAKANTIETOPPERS wordt verspreid via de
Beverse scholen en ligt ook ter beschikking
bij alle gemeentelijke diensten en de andere
partners van Vakantietoppers. Dit derde
nummer van 2022 geeft een overzicht van de
activiteiten voor kleuters en kinderen van de
lagere school tijdens de zomervakantie.
Voor algemene informatie over de
vakantieactiviteiten kunt u terecht bij
de Vrijetijdsbalie in het gemeentehuis of
stuur een mail naar
E vakantietoppers@beveren.be

VEEL LEESPLEZIER,
MAAR VOORAL VEEL
VAKANTIETOPPERS!

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
HERFST 31|10 > 04|11|2022
Nr.

Opvang

Blz.

°2016-°2011

27 > 30 dec

Schaatsen

Ijspiste Beveren

HK36		

18

°2016-°2010

27 dec

Auti-n-Beveren: knutselen

OC Boerenpoort

HK37		

18

°2016-°2010

28 dec

Auti-n-Beveren: kookworkshop

OC Boerenpoort

HK38		

19

°2016-°2010

27 > 30 dec

Jeppa Bouncekamp

Sporthal Melsele

HK39

19

Leeftijd

Datum

Activiteit

Locatie

°2019

3 > 4 nov

Heksen en spoken

GBS Lindenlaanschool

HK01

8

°2019-°2017

3 > 4 nov

Wiebel Kriebelkamp

Sporthal Kriekeputte

HK02

8

°2013-°2011

27 > 30 dec

Videoclip

Danszaal Castart

HK42		

20

°2019-°2017

3 > 4 nov

De grote dansshow v/d allerkleinste

Danszaal Castart

HK03

8

°2013-°2011

27 > 30 dec

Kegelen

‘t Zillebeek

HK43		

20

°2018-°2017

3 > 4 nov

Griezeltjeskamp

Sporthal Haasdonk

HK04

9

°2013-°2008

27 dec

Kidspaintball

Vertrek Sportpark Beveren HK44		

20

°2018-°2016

3 > 4 nov

DNA Spel & Creatie

Sportpark Beveren

HK05

9

°2013-°2008

29 dec

Skiën | Snowboarden & Icekarting

Vertrek Sportpark Beveren HK45		

21

°2017-°2012

3 > 4 nov

Multi SkillZ Beweegkamp

Sportpark Beveren

HK06

10

°2009-°2006

27 dec

Tieneryoga Yogalein

Ter Vesten

21

°2016-°2015

2 > 4 nov

Waterspeelkamp

LAGO De Meerminnen

HK07		

10

°2016-°2014

3 > 4 nov

Netbal & Balvaardigheden

Sporthal Melsele

HK08

10

°2016-°2011

3 > 4 nov

Springende speurneuzen

Sporthal Kriekeputte

HK09

10

KERST 02|01 > 06|01|2023

°2016-°2011

3 > 4 nov

Trampolinekamp

Sportpark Beveren

HK10

11

Leeftijd

Datum

Activiteit

Locatie

3 > 6 jan

Beestenboel

Sportpark Beveren

°2016-°2010

28 dec

Kinderyoga Yogalein

Ter Vesten

HK40		

19

> °2016

28 dec

Cinema Togenblik

Togenblik

HK41		

19

HK46		

Nr.

Opvang

Blz.

°2016-°2011

3 > 4 nov

THOBE Game & Jump kamp

Sporthal Melsele

HK11		

11

°2019

°2016-°2010

3 > 4 nov

Jeppa Bouncekamp

Sporthal Beveren

HK12

11

°2019-°2017

3 > 6 jan

Van de regen naar de zon en andersom

Danszaal Castart

HK48

21

11

°2018-°2017

3 > 6 jan

Nieuwjaarsfeest

Sporthal Melsele

HK49

22

3 > 6 jan

Nieuwjaarsfeest

Sporthal Haasdonk

HK50

22

°2015-°2010

3 > 4 nov

Judo Initiatie

Sportpark Beveren

HK13		

HK47		

21

°2014-°2008

31 okt > 4 nov

Skillz beauty & welness

JC Togenblik

HK14

12

°2018-°2017

°2014-°2008

31 okt > 4 nov

Skillz games & spelletjes

JC Togenblik

HK15

12

°2017-°2014

3 > 6 jan

Techniektraining en waterspelletjes

LAGO De Meerminnen

HK51		

22

3 > 6 jan

MultiSkillz Beweegkamp

Sportpark Beveren

HK52

22

°2013-°2011

3 > 4 nov

Videoclip

Danszaal Castart

HK16

13

°2017-°2012

°2013-°2011

3 > 4 nov

Volleybal & balspelen

Sporthal Melsele

HK17		

13

°2016-°2014

3 > 6 jan

Netbal & balvaardigheden

Sporthal Melsele

HK53

23

13

°2016-°2011

3 jan

Kerst-twinkels

De Twinkel

HK54

23

3 > 6 jan

Schaatsen

Ijspiste Beveren

HK55		

23

°2013-°2010

4 nov

ROBO-RUPS

Bib Beveren

HK18		

°2013-°2008

3 nov

Skiën | Snowboarden & Icekarting

Vertrek Sportpark Beveren

HK19		

14

°2016-°2011

°2012-°2010

3 nov

Op safari in het bos

Hof Ter Saksen

HK20		

14

°2016-°2011

3 > 6 jan

Atletiek

Sportpark Beveren

HK56

24

3 > 6 jan

Trampolinekamp

Sportpark Beveren

HK57

24

HK58

24

°2012-°2010

3 > 4 nov

Paardrijden en verzorging

Manege De Winning

HK21		

15

°2016-°2011

°2012-°2008

3 > 4 nov

Kegelen

‘t Zillebeek

HK22		

15

°2016-°2010

3 > 6 jan

Jeppa Bouncekamp

Sportpark Beveren

°2014-°2009

3 jan

Fluo Minigolf & bowling

Vertrek Sportpark Beveren HK59		

25

°2014-°2008

2 > 6 jan

Skillz Keramiek

JC Togenblik

HK60

25

KERST 27|12 > 30|12|20225

°2014-°2008

2 > 6 jan

Skillz Programmeren in Minecraft

JC Togenblik

HK61

26

Blz.

°2013-°2011

3 > 6 jan

Volleybal & Balspelen

Sporthal Melsele

HK62		

26

HK23		

16

°2013-°2011

3 > 6 jan

Videoclip

Danszaal Castart

HK63

26

Danszaal Castart

HK24		

16

°2013-°2010

5 jan

Jump around @ B-Bounce

Vertrek Sportpark Beveren HK64		

27

Kleuteryoga-crea kerstkamp

Ter Vesten

HK25		

16

°2013-°2010

5 jan

Masterchefs

CC Ter Vesten

HK65		

27

27 > 30 dec

Oudejaarsspurt

Sporthal Verrebroek

HK26		

16

°2010-°2008

3 > 6 jan

Kegelen

’t Zillebeek

HK66		

27

°2018-°2017

27 > 30 dec

Kleutervoetbal

Sportpark Beveren

HK27		

16

°2018-°2017

27 > 30 dec

Het Dierenparadijs van Ju-Jitsu

Sportpark Beveren

HK28		

17

Leeftijd

Datum

Activiteit

Locatie

°2019

27 > 30 dec

Feest in het kamp

Sportpark Beveren

°2019-°2017

27 > 30 dec

De grote kinderdansshow v/d allerkleinste

°2019-°2017

27 dec

°2018-°2017

Nr.

Opvang

°2018-°2016

27 > 30 dec

Kleutertuin

Speelgebouw

HK29		

17

°2018-°2011

27 > 30 dec

Winter Padelkamp

Hangar Padel Club

HK30		

17

°2017-°2014

28 > 30 dec

Hockey initiatiekamp

Sportpark Beveren

HK31		

17

°2016-°2014

27 > 30 dec

Balsportenmix

Sportpark Beveren

HK32		

17

°2016-°2014

27 > 30 dec

Gevechtsportenmix

Sportpark Beveren

HK33		

17

°2016-°2011

27 > 30 dec

Trampolinekamp

Sportpark Beveren

HK34

18

°2016-°2011

27 > 30 dec

Atletiek

Sportpark Beveren

HK35

18
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VOOR- EN NAOPVANG IN SAMENWERKING MET
KINDERCLUBS
Voor sommige activiteiten werken we samen met vzw ’t Boelleke en vzw ’t Ballonneke. Deze kinderclubs
staan in voor de voor- en naopvang en voor de verplaatsing naar de activiteit en terug. De activiteiten die
gecombineerd kunnen worden met opvang, worden aangeduid met het opvang-icoontje
. Als u gebruik
maakt van de vooropvang, moet u uw kindje afzetten op de opvanglocatie. Van daaruit vertrekken alle
kinderen samen onder begeleiding naar het sportkamp. Maakt u gebruik van de naopvang? Haal uw kindje
dan ook af op de opvanglocatie want de kinderen gaan na het sportkamp onder begeleiding terug naar de
opvanglocatie.

MIDDAGOPVANG SPORTPARK BEVEREN EN SPORTHAL
MELSELE
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.

Vanaf nu is er één platform voor kinderopvang in Beveren. Opvang.vlaanderen helpt u om uw zoektocht
te vereenvoudigen. Deze nieuwe website brengt alle crèches en onthaalouders in heel Vlaanderen in
kaart.
Zo wordt kinderopvang vinden kinderspel.
ZOEKT U GESCHIKTE OPVANG VOOR UW KIND
VAN 0 TOT 3 JAAR IN BEVEREN?
Dit kan via opvang.vlaanderen. Hulp nodig of toch
liever een afspraak bij het Lokaal Loket?

LOKAAL LOKET KINDEROPVANG
T 03 750 16 60
E kinderopvang@beveren.be
www.beveren.be
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KINDEROPVANG VIA OPVANG.VLAANDEREN
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31 OKTOBER >
04 NOVEMBER

WIEBEL KRIEBELKAMP
Hou je van bewegen? Kriebelende herfstblaadjes
en kleine kriebeldieren? Dan ben je bij ons wiebel
kriebelkamp aan het juiste adres. Beleef hier samen met
Wiebel de kriebelspin een onvergetelijk en spetterend
sportkamp.

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

Donderdag 3 tot vrijdag 4 november
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL KRIEKEPUTTE
Tuinwijkstraat | Kieldrecht
prijs 41 EUR
leeftijd °2019-°2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)
meenemen reservekledij, lunchpakket
reservatienummer HK02
deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

Donderdag 3 tot vrijdag 4 november
van 9.30 tot 11.30 uur
LINDENLAANSCHOOL
Lindenlaan 141 | Beveren
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 109 | Beveren
leeftijd °2019 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)
meenemen reservekledij

DE GROTE
KINDERDANSSHOW VAN DE
ALLERKLEINSTE

enkel sport van 9.30 tot 11.30 uur
prijs 9 EUR
reservatienummer HK01a

We dansen op alle bekende kinderhits van K3, Plop, Like
Me en nog vele andere. We maken er samen een echte
dansshow van.

vooropvang van 7 tot 9.30 uur + sport
prijs 15 EUR
reservatienummer HK01b

Donderdag 3 tot vrijdag 4 november
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 109 | Beveren
leeftijd °2019-°2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het
sportkamp)

sport + namiddagopvang van 11.30 tot 18 uur
optie warme maaltijd + 8 EUR
prijs 31 EUR
reservatienummer HK01c
vooropvang + sport + namiddagopvang
van 7 tot 18 uur
optie warme maaltijd + 8 EUR
prijs 41 EUR
reservatienummer HK01d

enkel dans van 10 tot 12 uur
prijs 13 EUR
reservatienummer HK03a
vooropvang van 7 tot 10 uur + dans
prijs 19 EUR
reservatienummer HK03b
dans + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
optie warme maaltijd + 8 EUR
prijs 35 EUR
reservatienummer HK03c
vooropvang + dans + namiddagopvang
van 7 tot 18 uur
optie warme maaltijd + 8 EUR
prijs 39 EUR
reservatienummer HK03d
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GRIEZELTJESKAMP
We toveren onze sporthal om tot een heus griezelbos.
Samen spelen we eenvoudige spelletjes, ontdekken we
de geheimen van onze griezeltjes en beleven we door te
sporten knotsgekke avonturen.
Donderdag 3 tot vrijdag 4 november
SPORTHAL TASSIJNS
Ropstraat 50 | Haasdonk
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke (naast de
sporthal)
W. Van Doornyckstraat 69 | Haasdonk
leeftijd °2018-°2017

DNA SPEL & CREATIE
Tijdens het DNA spel en creatiekamp wisselen
we de actieve momenten met de creatieve
momenten af. Tijdens dit kamp is er voor ieder
wat wils. Van laserguns tot schieten met (zachte)
pijl en boog. Van een fotozoektocht tot klimmen
en klauteren. Van kampen bouwen tot tal van
leuke spelletjes spelen. Tijdens een DNA-kamp
staat vriendschap, spelen, beleven en leren
centraal. Tot dan, tot DNA!

enkel sport van 9 tot 12 uur
prijs 13 EUR
reservatienummer HK04a
vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 19 EUR
reservatienummer HK04b

Donderdag 3 tot vrijdag 4 november
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 56 EUR
leeftijd °2018-°2016
meenemen lunchpakket, reservekledij
reservatienummer HK05
deelnemers zijn welkom
van 8.30 tot 17 uur

sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
optie warme maaltijd + 8 EUR
prijs 35 EUR
reservatienummer HK04c
vooropvang + sport + namiddagopvang
van 7 tot 18 uur
optie warme maaltijd + 8 EUR
prijs 45 EUR
reservatienummer HK04d
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MULTI SKILLZ BEWEEGKAMP

NETBAL &
BALVAARDIGHEDEN

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.

In samenwerking met Volleystart Melsele wordt de
week gestart met netbal. Doorheen de week zal je
balvaardigheid op verschillende manieren op proef
gesteld worden.
Donderdag 3 tot vrijdag 4 november
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
Opvang mogelijk bij Het Pleziereiland
Sint-Elisabethstraat 64 | Melsele
leeftijd °2016-°2014

HALVE DAG
Donderdag 3 tot vrijdag 4 november
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 28 EUR
leeftijd °2017-°2012
reservatienummer HK06a
deelnemers zijn welkom van 8 tot 13 uur

enkel sport van 9 tot 12 uur
prijs 13 EUR
reservatienummer HK08a
vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 23 EUR
reservatienummer HK08b

HELE DAG
Donderdag 3 tot vrijdag 4 november
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 61 EUR
leeftijd °2017-°2012
meenemen lunchpakket
reservatienummer HK06b
deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 28 EUR
reservatienummer HK08c
vooropvang + sport + namiddagopvang
van 7 tot 18 uur
prijs 43 EUR
reservatienummer HK08d

WATERSPEELKAMP

SPRINGENDE SPEURNEUZEN

Tijdens dit waterspeelkamp leer je bewegen zoals een vis
in het water. Over, onder, erdoor, erin en opnieuw eruit!
We maken kennis met verschillende vaardigheden die
ons al spelend helpen te overleven in het water! Diploma
Waterschildpad vereist!

Hou je van spanning, raadsels, opdrachten en bewegen?
Dan ben jij de detective die wij nodig hebben om “waar
is wally?” te vinden. Een spetterend detective sportkamp
om samen met je vrienden en vriendinnen te beleven.

TRAMPOLINEKAMP

JEPPA BOUNCEKAMP

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.

Speel, sport en spring je rot op het Jeppa Bouncekamp!
We nemen het op tegen opblaasbare hindernissen,
maken spectaculaire salto’s op airtracks, leren
samenwerken met de hulp van een earthball. We maken
kennis met de Jeppa battle arena, obstakelbaan, in
flatable darts, blobs, Jeppa Mountain, tubes, poull ball,
footpool, goal-battle-zone en veel meer. Stretch die
spieren en laat je omverblazen door Jeppa! Er worden
niet enkel springkastelen voorzien en springen maar,
op de inflatables worden telkens gerichte activiteiten
gegeven om uitdagende variatie te garanderen. Aan het
einde van de week combineren we alle inflatables tot
één gigantisch springfestival!

Donderdag 3 tot vrijdag 4 november
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 13 EUR
van 9 tot 12 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer HK10a
deelnemers zijn welkom tot 13 uur

Donderdag 3 tot vrijdag 4 november
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 69 EUR
leeftijd °2016-°2010
meenemen lunchpakket, binnen- en buitenschoenen
reservatienummer HK12
deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer HK10b

THOBE GAME & JUMP KAMP
Een hele dag airtrack, trampoline, springkastelen,
hindernissenbanen en allerlei andere sport &
spelactiviteiten. Dit is een korte omschrijving van wat je
te verwachten staat op het THOBE GAME & JUMP KAMP!
Klinkt dat niet tof? Dit sportkamp wordt georganiseerd
ism ThoBe Events.

JUDO INITIATIE
Ben je geboren tussen 2010 en 2015 en heb je zin om
een keitof sportkamp te volgen? Dat kan! Bij Judo
Beveren kan je samen met je vriendjes of vriendinnetjes
terecht voor een keitof en kwaliteitsvol sportkamp
judo op recreatief niveau. Hopelijk tot op één van onze
sportkampen!

Donderdag 3 tot vrijdag 4 november
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
prijs 56 EUR
leeftijd °2016-°2011
meenemen lunchpakket
reservatienummer HK11

Donderdag 3 tot vrijdag 4 november
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 13 EUR

Donderdag 3 tot vrijdag 4 november
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL KRIEKEPUTTE
Tuinwijkstraat | Kieldrecht
prijs 41 EUR
leeftijd °2016-°2011
meenemen lunchpakket
reservatienummer HK09
deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

Woensdag 2 tot vrijdag 4 november
van 10 tot 12 uur
LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108a | Beveren
prijs 35 EUR
leeftijd °2016-°2015
meenemen vereist diploma
reservatienummer HK07
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van 10 tot 12 uur
leeftijd °2015-°2013
reservatienummer HK13a
van 13 tot 15 uur
leeftijd °2012-°2010
reservatienummer HK13b
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VIDEOCLIP

VOLLEYBAL & BALSPELEN

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

SKILLZ BEAUTY &
WELNESS

SKILLZ GAMES &
SPELLETJES

Deze week kijken we wat schoonheid allemaal
inhoudt en komen we samen helemaal tot rust.
We bereiden onze eigen verzorgingsproducten
met natuurlijke ingrediënten en ontdekken zo
de werking en geuren van verschillende kruiden.
We ontspannen met zelfgemaakte bruisballen,
een heerlijk kleimasker en biologische zeep
waar we thuis verder van kunnen genieten.

Klaar om een hele week lang… te spelen?! Dit
kamp staat volledig in het teken van spelletjes.
We spelen klassieke gezelschapsspelletjes,
uitdagende moeilijkere boardgames en
gamen op de Playstation, Switch en WII. Ook
denkspelletjes en buiten spelen komen zeker
aan bod. We doen steeds iets anders, maar één
ding is zeker… We spelen een spel!

Maandag 31 oktober tot 4 november (niet
op 1 november)
van 9 tot 16 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren
prijs 80 EUR
leeftijd °2014-°2008
meenemen lunchpakket
reservatienummer HK14
deelnemers zijn welkom van 8 tot 18 uur

Maandag 31 oktober tot 4 november (niet
op 1 november)
van 9 tot 16 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren
prijs 80 EUR
leeftijd °2014-°2008
meenemen lunchpakket
reservatienummer HK15
deelnemers zijn welkom van 8 tot 18 uur
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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!

Donderdag 3 tot vrijdag 4 november
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 109 | Beveren
leeftijd °2013-°2011

Donderdag 3 tot vrijdag 4 november
van 13 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
prijs 13 EUR
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer HK17

enkel dans van 13 tot 15 uur
prijs 13 EUR
reservatienummer HK16a

ROBO-RUPS

dans + na opvang van 15 tot 18 uur
prijs 19 EUR
reservatienummer HK16b

Robo-Rups is een spanrups met een pneumatische
aandrijving. Met een spuit laat je de rups strekken en
samentrekken. Wielen en een slim mechanisme zorgen
ervoor dat de rups daarbij voortbeweegt. In samenwerking met JCW (Jeugd, Cultuur en Wetenschap vzw).

voormiddagopvang van 7 tot 13 uur + dans
optie warme maaltijd + 8 EUR
prijs 35 EUR
reservatienummer HK16c

Vrijdag 4 november
van 13.30 tot 16.30 uur
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren
prijs 8 EUR
leeftijd °2013-°2010
reservatienummer HK18

voormiddagopvang + dans + na opvang
van 7 tot 18 uur
optie warme maaltijd + 8 EUR
prijs 45 EUR
reservatienummer HK16d
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SKIËN/SNOWBOARDEN +
ICEKARTING
Vandaag krijg je de kans om te skiën of
snowboarden onder ervaren begeleiding. Ook
wie eerder geskied of gesnowboard heeft, zal
zich kunnen uitleven in Skidôme (RucphenNederland). Afwisselend gaan we karten op het
ijs, dat is pas een unieke beleving! Voor deze
activiteit moeten deelnemers minstens 1,40m
groot zijn. Enkel bij voldoende inschrijvingen
kan er een afzonderlijke groep gemaakt worden
voor gevorderde skiërs/snowboarders.

OP SAFARI IN HET BOS
Op safari in de grote werkplaats in het bos, en
dit van beneden tot boven. We gaan creatief
aan de slag met wat we op de bodem vinden:
bladeren, zaden en vruchten. Wie durft mag de
boom in dankzij de technieken van een erkend
boomklimmer.

Donderdag 3 november
van 8.15 tot 16.45 uur
VERTREK SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 65 EUR
leeftijd °2013-°2008
meenemen lunchpakket, handschoenen
(verplicht), dikke kousen, skipak of warme
kledij die nat mag worden, fluovestje en (kids)
ID

Donderdag 3 november
van 9.00 tot 16 uur
HOF TER SAKSEN
Hof ter Saksendreef 3A | Beveren
prijs 15 EUR
leeftijd °2012-°2010
meenemen lunchpakket, regenkledij, lange
broek, dichte schoenen
reservatienummer HK20

Skiën & icekarting
reservatienummer HK19a
Snowboarden & icekarting
reservatienummer HK19b
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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.

KEGELEN
Bij kegelen gaan we net als bij bowling trachten om
kegels omver te gooien. Wanneer ze alle 9 in een keer
omver gegooid worden, zal het belletje rinkelen! Kom
het mee ontdekken in de Beverse kegelclub!

Donderdag 3 tot vrijdag 4 november
van 10 tot 12 uur
MANEGE DE WINNING
Winningenstraat 10A | Melsele
prijs 35 EUR
leeftijd °2012-°2010
meenemen lange broek en hoge laarzen verplicht
reservatienummer HK21

Donderdag 3 tot vrijdag 4 november
van 10 tot 12 uur
’T ZILLEBEEK
Glazenleeuwstraat 134A | Beveren
prijs 13 EUR
leeftijd °2012-°2008
reservatienummer HK22
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WEEK 1
27 > 30 DECEMBER

KLEUTERYOGA-CREA
KERSTKAMP
Ontdek je eigen SUPERkracht tijdens de kerstvakantie
in dit yoga-crea herfstkampje. Deze voormiddag zit
boordevol yoga, ademhalingsoefeningen, en superleuke
yogaspelletjes. Het laatste uurtje gaan we gezellig
knutselen. Schrijf je snel in voor een voormiddag vol
plezier, creativiteit en ontspanning. Dit kamp wordt
georganiseerd door Yogalein.

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

Dinsdag 27 december
van 9.30 tot 12 uur
TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren
prijs 21 EUR
leeftijd °2019-°2017
reservatienummer HK25

Dinsdag 27 tot vrijdag 30 december
van 9.30 tot 11.30 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 17 EUR
leeftijd °2019
meenemen reservekledij
reservatienummer HK23

OUDEJAARSSPURT
We zetten de laatste eindspurt in richting het nieuwe
jaar. Iedereen kan zich naar hartenlust uitleven tijdens
dit kamp, we maken spelenderwijs kennis met allerlei
leuke sporten en spelletjes.

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

Dinsdag 27 tot vrijdag 30 december
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL CARENNA
P. Jasparsstraat 38 | Verrebroek
prijs 25 EUR
leeftijd °2018-°2017
reservatienummer HK26

KERSTVAKANTIE

Dinsdag 27 tot vrijdag 30 december
van 10 tot 12 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
prijs 26 EUR
leeftijd °2019-°2017
reservatienummer HK24

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.
Dinsdag 27 tot vrijdag 30 december
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 25 EUR
leeftijd °2018-°2017
reservatienummer HK27
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HET DIERENPARADIJS VAN
JU-JITSU
De deelnemers leren de dieren kennen van ju-jitsu: de
beer, het hondje, de garnaal, de egel, … Al deze dieren
leren elkaar kennen en halen de gekste kunstjes uit.
Dinsdag 27 tot vrijdag 30 december
van 10 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 17 EUR
leeftijd °2018-°2017
reservatienummer HK28

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

KLEUTERTUIN
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.

Woensdag 28 tot vrijdag 30 december
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 26 EUR
leeftijd °2017-°2014
reservatienummer HK31

Dinsdag 27 tot vrijdag 30 december
van 9 tot 16 uur
SPEELGEBOUW
Floralaan 35a | Beveren
prijs 40 EUR
leeftijd °2018-°2016
meenemen lunchpakket
reservatienummer HK29

BALSPORTENMIX
Netbal, basketbal, voetbal. Maar ook kinbal, krachtbal en
handbal. Dit zijn alvast enkele balsporten die deze week
de revue passeren.
Dinsdag 27 tot vrijdag 30 december
van 13 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 25 EUR
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer HK32

WINTER PADELKAMP
De snelst groeiende sport van het moment is er ook voor
de allerjongsten! Tijdens dit kamp maak je kennis met
padel en leer je alle basisslagen.
Dinsdag 27 tot vrijdag 30 december
van 9 tot 12 uur
HANGAR PADEL CLUB
Vesten 43 | Beveren
prijs 51 EUR
leeftijd °2018-°2011
reservatienummer HK30

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.
Dinsdag 27 tot vrijdag 30 december
van 13 tot 15 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 17 EUR
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer HK33
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SCHAATSEN

TRAMPOLINEKAMP

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

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

Dinsdag 27 tot vrijdag 30 december
IJSPISTE
Grote Markt | Beveren
prijs 21 EUR
meenemen handschoenen verplicht, dikke kousen

Dinsdag 27 tot vrijdag 30 december
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 25 EUR

van 10 tot 11 uur (+ vrij schaatsen tot 13.30 uur)
leeftijd °2012-°2011
reservatienummer HK36a

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer HK34a
deelnemers zijn welkom tot 13 uur

van 11 tot 12 uur (+ vrij schaatsen tot 13.30 uur)
leeftijd °2014-°2013
reservatienummer HK36b

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer HK34b

van 12 tot 13 uur (+ vrij schaatsen tot 13.30 uur)
leeftijd °2016-°2015
reservatienummer HK36c

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

AUTI-N-BEVEREN:
KNUTSELEN
We gaan in een kleiner groepje knutselen in het
thema van nieuwjaar. We zorgen voor duidelijkheid en
stappenplannen. Ook bewaren we de rust zodat het een
fijne activiteit is wanneer je snel overprikkeld raakt. An en
Marijke begeleiden je graag.

Dinsdag 27 tot vrijdag 30 december
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 25 EUR
van 9 tot 12 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer HK35a
deelnemers zijn welkom tot 13 uur

Dinsdag 27 december
van 9 tot 12 uur
OC BOERENPOORT
Sint-Elisabethstraat 31A | Beveren
prijs 20 EUR
leeftijd °2016-°2010
reservatienummer HK37

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer HK35b
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AUTI-N-BEVEREN:
KOOKWORKSHOP
Vandaag trekken we onze kookschort aan en maken we
enkele kleine gerechtjes. We doen dit onder begeleiding
in de keuken van de Boerenpoort. Onze gerechtjes
nemen we mee naar huis. Ook vandaag werken we in
een klein groepje zodat we de rust kunnen bewaren.
Woensdag 28 december
van 9 tot 12 uur
OC BOERENPOORT
Sint-Elisabethstraat 31A | Beveren
prijs 20 EUR
leeftijd °2016-°2010
reservatienummer HK38

KINDERYOGA YOGALEIN
Ontdek je eigen SUPERkracht tijdens de kerstvakantie in
dit yoga-crea kerstkampje. Deze namiddag zit boordevol
yoga, ademhalingsoefeningen, massage en superleuke
yogaspelletjes. Het laatste uurtje gaan we gezellig
knutselen. Schrijf je snel in voor een voormiddag vol
plezier, creativiteit en ontspanning.
Woensdag 28 december
van 9.30 tot 12 uur
TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren
prijs 21 EUR
leeftijd °2016-°2010
reservatienummer HK40

JEPPA BOUNCEKAMP
Speel, sport en spring je rot op het Jeppa Bouncekamp!
We nemen het op tegen opblaasbare hindernissen,
maken spectaculaire salto’s op airtracks, leren
samenwerken met de hulp van een earthball. We maken
kennis met de Jeppa battle arena, obstakelbaan, in
flatable darts, blobs, Jeppa Mountain, tubes, poull ball,
footpool, goal-battle-zone en veel meer. Stretch die
spieren en laat je omverblazen door Jeppa! Er worden
niet enkel springkastelen voorzien en springen maar,
op de inflatables worden telkens gerichte activiteiten
gegeven om uitdagende variatie te garanderen. Aan het
einde van de week combineren we alle inflatables tot
één gigantisch springfestival!
Dinsdag 27 tot vrijdag 30 december
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
prijs 104 EUR
leeftijd °2016-°2010
meenemen lunchpakket
reservatienummer HK39
deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

KEGELEN

SKIËN/SNOWBOARDEN +
ICEKARTING

Bij kegelen gaan we net als bij bowling trachten
om kegels omver te gooien. Wanneer ze alle 9 in
een keer omver gegooid worden, zal het belletje
rinkelen! Kom het mee ontdekken in de Beverse
kegelclub!

Vandaag krijg je de kans om te skiën of snowboarden
onder ervaren begeleiding. Ook wie eerder geskied of
gesnowboard heeft, zal zich kunnen uitleven in Skidôme
(Rucphen-Nederland). Afwisselend gaan we karten op
het ijs, dat is pas een unieke beleving! Voor deze activiteit
moeten deelnemers minstens 1,40m groot zijn. Enkel bij
voldoende inschrijvingen kan er een afzonderlijke groep
gemaakt worden voor gevorderde skiërs/snowboarders.

Dinsdag 27 tot vrijdag 30 december
van 10 tot 12 uur
’T ZILLEBEEK
Glazenleeuwstraat 134A | Beveren
prijs 25 EUR
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer HK43

Donderdag 29 december
van 8.15 tot 16.45 uur
VERTREK SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 65 EUR
leeftijd °2013-°2008
meenemen lunchpakket, handschoenen (verplicht),
dikke kousen, skipak of warme kledij die nat mag
worden, fluovestje en (kids)ID

CINEMA TOGENBLIK
Kom jij naar onze toffe film kijken? We kijken samen naar
Minions: Hoe Gru Superschurk Werd. Je kan tijdens de
pauze een drankje en/of chips kopen voor 1 euro.
Woensdag 28 december
van 10 tot 12 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren
prijs GRATIS
leeftijd >°2016
reservatienummer HK41

VIDEOCLIP
Leer elke dag een nieuw stukje choreo. Deze
choreografie wordt elke dag opgenomen. Op het einde
van de week heb je een echte videoclip.
Dinsdag 27 tot vrijdag 30 december
van 13 tot 15 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
prijs 25 EUR
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer HK42
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Skiën + icekarting
reservatienummer HK45a

PAINTBALL

Snowboarden + icekarting
reservatienummer HK45b

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.

TIENERYOGA YOGALEIN
In deze yoga-crea workshop kunnen tieners tot rust
komen door yoga, ademoefeningen, partneryoga,
massage en relaxatieoefeningen, daarna maken we
mandala stenen (dotting techniek) wat heel rustgevend
werkt.

Dinsdag 27 december
van 8.30 tot 12.15 uur
VERTREK SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 41 EUR
leeftijd °2013-°2008
reservatienummer HK44

Dinsdag 27 december
van 13.30 tot 16 uur
TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren
prijs 21 EUR
leeftijd °2009-°2006
reservatienummer HK46
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WEEK 2
2 > 6 JANUARI

NIEUWJAARSFEEST
We zetten het feest verder in onze sporthal! We dansen,
zingen, springen, klimmen, klauteren er op los. De
monitoren zetten leuke beats op waarop we kunnen
dansen en spelletjes spelen.

BEESTENBOEL

Dinsdag 3 tot vrijdag 6 januari
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
Opvang mogelijk bij de Knuffelark
Sint-Elisabethstraat 38 | Melsele
leeftijd °2018-°2017

Tijdens dit kamp gaan we ons amuseren zoals de
beesten! We maken allerlei verschillende dierengeluiden
en maken er een boeltje van!
Dinsdag 3 tot vrijdag 6 januari
van 9.30 tot 11.30 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 17 EUR
leeftijd °2019
meenemen reservekledij
reservatienummer HK47

enkel sport van 9 tot 12 uur
prijs 25 EUR
reservatienummer HK49a
vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 45 EUR
reservatienummer HK49b

VAN DE REGEN NAAR DE ZON
EN ANDERSOM
We reizen door verschillende klimaten van de Noordpool
naar de Savanne in Afrika. Overal wordt er gedanst!
Dinsdag 3 tot vrijdag 6 januari
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 109 | Beveren
leeftijd °2019-°2017

sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 55 EUR
reservatienummer HK49c
vooropvang + sport + namiddagopvang
van 7 tot 18 uur
prijs 85 EUR
reservatienummer HK49d
Dinsdag 3 tot vrijdag 6 januari
SPORTHAL TASSIJNS
Ropstraat 50 | Haasdonk
leeftijd °2018-°2017

enkel dans van 10 tot 12 uur
prijs 25 EUR
reservatienummer HK48a

enkel sport van 9 tot 12 uur
prijs 25 EUR
reservatienummer HK50a

vooropvang van 7 tot 10 uur + dans
prijs 37 EUR
reservatienummer HK48b

vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 33 EUR
reservatienummer HK50b

dans + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
optie warme maaltijd + 16 EUR
prijs 69 EUR
reservatienummer HK48c

sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
optie warme maaltijd + 16 EUR
prijs 65 EUR
reservatienummer HK50c

vooropvang + dans + namiddagopvang
van 7 tot 18 uur
optie warme maaltijd + 16 EUR
prijs 77 EUR
reservatienummer HK48d

vooropvang + sport + namiddagopvang
van 7 tot 18 uur
optie warme maaltijd + 16 EUR
prijs 73 EUR
reservatienummer HK50d
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TECHNIEKTRAINING
IN COMBINATIE MET
WATERSPELLETJES
We schaven onze techniek bij en wisselen af met leuke
spelletjes in het water. Diploma Haai vereist!
Dinsdag 3 tot vrijdag 6 januari
van 10 tot 12 uur
LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108a | Beveren
prijs 49 EUR
meenemen vereist diploma
leeftijd °2017-°2016
reservatienummer HK51a
leeftijd °2015-°2014
reservatienummer HK51b

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.

NETBAL &
BALVAARDIGHEDEN
In samenwerking met Volleystart Melsele wordt de
week gestart met netbal. Doorheen de week zal je
balvaardigheid op verschillende manieren op proef
gesteld worden.
Dinsdag 3 tot vrijdag 6 januari
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
Opvang mogelijk bij Het Pleziereiland
Sint-Elisabethstraat 64 | Melsele
leeftijd °2016-°2014

HALVE DAG
Dinsdag 3 tot vrijdag 6 januari
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 55 EUR
leeftijd °2017-°2012
reservatienummer HK52a
deelnemers zijn welkom van 8 tot 13 uur

enkel sport van 9 tot 12 uur
prijs 25 EUR
reservatienummer HK53a

HELE DAG
Dinsdag 3 tot vrijdag 6 januari
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 121 EUR
leeftijd °2017-°2012
meenemen lunchpakket
reservatienummer HK52b
deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 45 EUR
reservatienummer HK53b
sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 55 EUR
reservatienummer HK53c
vooropvang + sport + namiddagopvang
van 7 tot 18 uur
prijs 85 EUR
reservatienummer HK53d
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KERST-TWINKELS

JEPPA BOUNCEKAMP

Op deze dag zorgen we voor Kerst-Twinkels: we
knutselen cadeautjes, maken heel wat lekkers klaar én
genieten van een heerlijk relaxmoment. We steken het
vuur aan, roosteren marshmallows en blikken vooruit
naar 2023.

Speel, sport en spring je rot op het Jeppa Bouncekamp!
We nemen het op tegen opblaasbare hindernissen,
maken spectaculaire salto’s op airtracks, leren
samenwerken met de hulp van een earthball. We maken
kennis met de Jeppa battle arena, obstakelbaan, in
flatable darts, blobs, Jeppa Mountain, tubes, poull ball,
footpool, goal-battle-zone en veel meer. Stretch die
spieren en laat je omverblazen door Jeppa! Er worden
niet enkel springkastelen voorzien en springen maar,
op de inflatables worden telkens gerichte activiteiten
gegeven om uitdagende variatie te garanderen. Aan het
einde van de week combineren we alle inflatables tot
één gigantisch springfestival!

Dinsdag 3 januari
van 9.30 tot 16 uur
DE TWINKEL
Goudenregenlaan 11 | Beveren
prijs 45 EUR
leeftijd °2016-°2014
meenemen lunchpakket
reservatienummer HK54a
deelnemers zijn welkom van 9.30 tot 17 uur
(met opvang 50 EUR)

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

Woensdag 4 januari
van 9.30 tot 16 uur
DE TWINKEL
Goudenregenlaan 11 | Beveren
prijs 45 EUR
leeftijd °2013-°2011
meenemen lunchpakket
reservatienummer HK54b
deelnemers zijn welkom van 9.30 tot 17 uur
(met opvang 50 EUR)

Dinsdag 3 tot vrijdag 6 januari
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 25 EUR
van 9 tot 12 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer HK56a
deelnemers zijn welkom tot 13 uur

Dinsdag 3 tot vrijdag 6 januari
IJSPISTE
Grote Markt | Beveren
prijs 21 EUR
meenemen handschoenen verplicht, dikke kousen

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

Dinsdag 3 tot vrijdag 6 januari
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 104 EUR
leeftijd °2016-°2010
meenemen lunchpakket
reservatienummer HK58
deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

Dinsdag 3 januari
van 12.30 tot 16 uur
VERTREK SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 18 EUR
leeftijd °2014-°2009
meenemen geld voor extra drankje
reservatienummer HK59

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer HK56b

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

FLUO MINIGOLF &
BOWLING

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 spel- en omnisporten.
Dinsdag 3 tot vrijdag 6 januari
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 25 EUR

van 10 tot 11 uur (+ vrij schaatsen tot 13.30 uur)
leeftijd °2012-°2011
reservatienummer HK55a
van 11 tot 12 uur (+ vrij schaatsen tot 13.30 uur)
leeftijd °2014-°2013
reservatienummer HK55b

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer HK57a
deelnemers zijn welkom tot 13 uur

van 12 tot 13 uur (+ vrij schaatsen tot 13.30 uur)
leeftijd °2016-°2015
reservatienummer HK55c

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer HK57b
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SKILLZ KERAMIEK
Zelf te gekke creaties van klei maken? Op dit
geweldig creatieve keramiek kamp leren we alles
over verschillende soorten klei, welke materialen
en gereedschap je best gebruikt en maken we
verschillende super leuke oefeningen. Dat doen we
onder begeleiding van een ervaren en gedreven
keramiste, een echte pro dus. K(l)ei tof!
Maandag 2 tot vrijdag 6 januari
van 9 tot 16 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren
prijs 100 EUR
leeftijd °2014-°2008
meenemen lunchpakket
reservatienummer HK60
deelnemers zijn welkom van 8 tot 18 uur
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VOLLEYBAL & BALSPELEN
Tijdens dit sportkamp komen er verschillende balspelen
aan bod: tienbal, netbal, trefbal, korfbal, volleybal,
handbal, smashbal, muurbal, bordbal en nog zoveel
meer. Hou je van teamsporten? Dan is dit zeker een
sportkamp voor jou!
Dinsdag 3 tot vrijdag 6 januari
van 13 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
prijs 25 EUR
leeftijd °2013-°2011
reservatienummer HK62

VIDEOCLIP
Leer elke dag een nieuw stukje choreo. Deze
choreografie wordt elke dag opgenomen. Op het einde
van de week heb je een echte videoclip.
Dinsdag 3 tot vrijdag 6 januari
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 109 | Beveren
leeftijd °2013-°2011

SKILLZ PROGRAMMEREN
IN MINECRAFT

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?
Donderdag 5 januari
van 9 tot 16 uur
CC TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren
prijs 15 EUR
leeftijd °2013-°2010
meenemen snijplank, mesje en kookschort
reservatienummer HK65

enkel dans van 13 tot 15 uur
prijs 25 EUR
reservatienummer HK63a

Speel jij graag Minecraft en hou je van
computers? Heb je zin om niet alleen te spelen
maar ook te leren programmeren in de Minecraft
wereld? Dan is dit kamp echt iets voor jou! In de
Minecraft wereld creëren we via de code-editor
de gekste bouwwerken. In plaats van je eigen
Minecraft account, gebruiken we Minecraft
Education. Als je al wat kan programmeren
in bv. Scratch is dat handig, maar zonder
programmeerkennis kan je ook zeker meedoen
met dit nieuwe kamp!
Maandag 2 tot vrijdag 6 januari
van 9 tot 16 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren
prijs 100 EUR
leeftijd °2014-°2008
meenemen lunchpakket
reservatienummer HK61
deelnemers zijn welkom van 8 tot 18 uur

dans + na opvang van 15 tot 18 uur
prijs 37 EUR
reservatienummer HK63b

JUMP AROUND
@ B-BOUNCE

voormiddagopvang van 7 tot 13 uur + dans
optie warme maaltijd + 16 EUR
prijs 69 EUR
reservatienummer HK63c

Voor deze activiteit zakken we af richting
Sint-Niklaas waar B-Bounce gevestigd is. Meer
dan 1500 m² vol bounce plezier, obstakels en
hindernissen. Anti-slip sokken zijn wel verplicht.
Indien je er zelf geen hebt, kan je ze aankopen
voor 2 EUR. BBBBB- Bounce!

voormiddagopvang + dans + na opvang
van 7 tot 18 uur
optie warme maaltijd + 16 EUR
prijs 77 EUR
reservatienummer HK63d
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Donderdag 5 januari
van 9.30 tot 12.30 uur
VERTREK SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren
prijs 20 EUR (antislipsokken + 2 EUR)
leeftijd °2013-°2010
meenemen antislipsokken
reservatienummer HK64

KEGELEN
Bij kegelen gaan we net als bij bowling trachten om
kegels omver te gooien. Wanneer ze alle 9 in een keer
omver gegooid worden, zal het belletje rinkelen! Kom
het mee ontdekken in de Beverse kegelclub!
Dinsdag 3 tot vrijdag 6 januari
van 10 tot 12 uur
’T ZILLEBEEK
Glazenleeuwstraat 134A | Beveren
prijs 25 EUR
leeftijd °2010-°2008
reservatienummer HK66
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MAGISCHE FAMILIEQUIZ

DE BIB

In het kader van het Harry Potter-jaar
Op zaterdag 8 oktober testen we uw Harry Potter
kennis met een magische familiequiz. Gebeten door
de verhalen over Dementors, Dobby de huis-elf en
Hermelien? Mis uw kans niet en schrijf uw gezin of
vriendenkring in voor de magische familiequiz! Wij
voorzien een fijne prijzentafel en vooral veel sfeer. Haal
uw Harry Potter boeken snel boven of kom ze halen in
de Bib. Inschrijven doet u vanaf begin augustus 2022 via
beveren.kwandoo.com

#GEKAFT
Saaie schoolboeken? Kom mee kaften op woensdag
7 september 2022 in Bib Beveren! Dit jaar steken we
#Gekaft in een Harry Potter-jasje.
Na 2 jaar staat Bib Beveren weer te springen om
jou te ontvangen in ons #Kaftatelier en jou van je
schoolboeken echte kunstwerkjes te laten maken.
Wij zorgen voor kaftpapier en alle materiaal. Illustrator
‘Jolien Tekent’ is er dit jaar ook weer met veel
enthousiasme bij, als je graag een originele kriebel op je
papier wil.
Genoeg #Gekaft? Uitblazen met een lekker drankje kan je
nadien in ons #Kaftkafee ‘De drie bezemstelen’.
Nieuwsgierig geworden? Neem je drie dufste boeken
mee en kom het ontdekken.
Woensdag 7 september
van 14 tot 16 uur tijdens de openingsuren van de
Bib
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren
prijs: gratis
leeftijd: ouders mét kinderen vanaf 6 jaar

DE LEESJURY
INSCHRIJFWEEKEND 2022-2023
Hou je van lezen en praat je graag over boeken?
Dan is De Leesjury écht iets voor jou! De Leesjury is
een jury van kinderen tussen 4 en 18 jaar, verdeeld in 7
leeftijdsgroepen. Juryleden lezen en beoordelen een lijst
van 8 boeken waarbij ze elke maand in de bib samen
komen om te stemmen voor het beste jeugdboek.
Meer info over De Leesjury Algemeen op
www.deleesjury.be en over De Leesjury Beveren op
beveren.bibliotheek.be
Nieuw! inschrijven via beveren.kwandoo.com of tijdens
het inschrijfweekend
Data De Leesjury
24-25/9/2022 inschrijfweekend
8/10/2022:start van het nieuwe leesjaar + vergadering 1
19/11/2022 vergadering 2
17/12/2022 vergadering 3
28/1/2023 vergadering 4
4/3/2023 vergadering 5
1/4/2023 eindstemming + slotfeest met auteursbezoek

Zaterdag 8 oktober
van 14 tot 17 uur
ZAAL TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren
leeftijd: gezinnen
prijs 10 EUR/ploeg (max. 6 personen per ploeg)
reservatienummer ??
Voorproefje? Weet u het antwoord op deze vraag: hoe
bevrijdt u Dobby de huis-elf?

BETOVERENDE
VOORLEESUURTJES
Kom naar de voorleesuurtjes in de Bib! Enthousiaste
voorlezers wachten je op en laten je lachen, griezelen,
genieten.
Laat je betoveren door verhalen vol fantasie en magie.
Alle kinderen van 4 tot 8 jaar zijn welkom. Ook (groot)
ouders zijn uiteraard 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 beveren.
bibliotheek.be
Woensdag 12 oktober
Woensdag 26 oktober
Woensdag 9 november
Woensdag 14 december
Woensdag 28 december
van 14.30 tot 15.15 uur
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren
leeftijd 4 tot 8 jaar
prijs gratis

SPEL IN DE BIB
In het kader van het Harry Potter-jaar
Kom op zondag 30 oktober naar de Bib en laat u
verrassen door de nieuwste gezelschapsspellen!
Kenners helpen u op weg en gidsen u door het spel.
Inschrijven kan via beveren.kwandoo.com.
I.s.m. De Bokkensprong Beveren
Zondag 30 oktober
van 9.30 tot 12.30 uur tijdens de openingsuren
van de Bib
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren
prijs gratis
leeftijd vanaf 12 jaar
reservatienummer BIB301022

Zaterdag 24 september en zondag 25 september
van 9.30 tot 12 uur
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren
leeftijd °2016-°2004
prijs 3 EUR
reservatienummer LEESJURY22-23
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MEERTALIG VOORLEZEN
Elke 2de en 4de woensdag van de maand wordt er
voorgelezen in de Bib.
Op 14 september en 23 november lezen we voor in niet
één, niet twee maar drie talen!
Wil je weten hoe woorden, zinnen en verhalen klinken in
andere talen?
Kom naar onze voorleeszolder, spits je oren, zet je klaar
en luister naar de mooiste verhalen.
Enthousiaste voorlezers nemen je graag mee op
avontuur! Inschrijven is niet nodig.
Every 2nd and 4th Wednesday of the month, we read to
children in the library.
On September 14 and November 23, we will read to you
in not one, not two but three different languages!
Would you like to know what words, sentences and tales
sound like in other languages?
Join us in our comfy reading attic, listen carefully and get
ready to enjoy the most beautiful stories.
Enthusiastic storytellers will take you on an adventure!
Registration is not necessary.
Woensdag 14 september
Woensdag 23 november
van 14.30 tot 15.15 uur
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren
prijs gratis
leeftijd 4 tot 8 jaar

IN EEN HOEKJE MET EEN
BOEKJE

SURFEN MET EEN HELM OP
VRIJE TIJD

VERTELKIOSK:
#ELK VERHAAL TELT

In het kader van de Voorleesweek.
Hoe kan je voorlezen aan jonge kinderen en welke
boekjes zijn daarvoor geschikt?
Dat kom je te weten in deze interactieve workshop. We
gaan samen zingen, schootspelletjes spelen, kinderen
gaan vrij op ontdekking.
Spontaniteit is het sleutelwoord. Je krijgt onderweg heel
wat tips om zelf aan de slag te gaan.
Deze workshop richt zich naar ouders met kinderen
tussen 0 en 3 jaar en duurt 1 uur.
Er kunnen maximaal 7 ouder-kind duo’s deelnemen.
Inschrijven via: bibliotheek@beveren.be
I.s.m. VCOK, CTW en Huis van het Kind, Gezinsbond

De mogelijkheden van die smartphone in de broekzak
van jongeren zijn spannend en eindeloos, maar ook niet
zonder risico’s.
Laten we kritisch kijken naar het dagelijks gebruik van
digitale media.
We staan stil bij thema’s als phishing, privacy,
fake news en sexting en gaan dieper in op online
grensoverschrijdend gedrag zoals haatspraak en het
ongevraagd versturen van privacygevoelige foto’s en
filmpjes.
I.s.m. Mediaraven vzw

Een digitale kiosk in de vorm van een kamishibaitheatertje, met een digitaal touchscreen boven een
boekenkast. Kinderen kunnen via het touchscreen op
een snelle en gemakkelijke manier een verhaal in een
taal naar keuze uitzoeken en laten afspelen, waarna ze
zowel de voorlezer als de prenten te zien krijgen. Meer
dan 80 verhalen in 22 talen.
I.s.m. Onthaalcentrum Foyer, Brussel en Literatuur
Vlaanderen.

Zaterdag 3 december
van 10 tot 11 uur (indien meer interesse kan er
nog een 2de sessie doorgaan)
BIB VRASENE
Oude Dorpsstraat 23 | Vrasene
prijs gratis
leeftijd ouder-kind duo (0-3 jaar)

Woensdag 16 november
van 14 tot 15.40 uur
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren
prijs gratis
leeftijd 10 tot 14 jaar
meebrengen opgeladen smartphone
max. 15 deelnemers

Zaterdag 17 tot en met zondag 27 november
doorlopend tijdens de openingsuren
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren
prijs gratis
leeftijd jong en oud

FILMVOORSTELLING ‘HARRY
POTTER EN DE GEVANGENE
VAN AZKABAN’
In het kader van het Harry Potter-jaar
Van maart 2022 tot februari 2023 vieren we het 25-jarig
bestaan van het boek ‘Harry Potter en de steen der
wijzen’. In de loop van 2022 kun je op een aantal
activiteiten filmtickets winnen voor de filmvoorstelling
‘Harry Potter en de Gevangene van Azkaban’
(Vlaamse versie) in cinema Rubens. Heeft u geen ticket
gewonnen, maar wilt u toch meegenieten van een Harry
Potter-filmvoorstelling op groot scherm, dan kan u
tickets kopen aan 4 EUR. Tickets bestelt u via beveren.
kwandoo.com
zaterdag 17 december
Start filmvoorstelling 13.30 uur
CINEMA RUBENS
Statiestraat 86 | 2070 Zwijndrecht
prijs 4 EUR
leeftijd gezinnen
reservatienummer: BIBCINEMA
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MEER INFO & OVERZICHT OPENINGSUREN
https://beveren.bibliotheek.be
bibliotheek@beveren.be
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

JACOBUS WIEMAN
ZEVEN KIKKERTJES (3+)

TEATIME COMPANY
A MATTER OF TIME (8+)

IRENE LAROS
TAART VOOR TIJGER (2+)

Pop & Top voorstelling

circus

Pop & Top voorstelling

Alle dieren hebben een huisje, alle dieren hebben
een verhaal en alle dieren hebben een liedje. Koos
maakt samen met zijn prachtig orgeltje een muzikaal
programma over de dieren en hun liedjes. Beleef het
mee in deze vrolijke, muzikale voorstelling voor peuters
en kleuters.

Drie performers bedotten de natuurwetten terwijl ze
elkaar uitdagen om de zwaartekracht te doorbreken,
de tijd te doen buigen en het onmogelijke te bereiken.
Newton, eat your heart out.
A Matter of Time laat een aanstekelijk samenspel zien
dat zowel fysiek als mentaal uitdagend is en visueel
intrigeert. In de voorstelling wordt de relatie getoond
tussen circus en dans, jongleren en bewegen, lichamen
en jongleerballen, het mogelijke en onmogelijke. De
performers balanceren op de dunne lijn tussen succes
en mislukking. Ze onderzoeken hoe ver je de regels kan
buigen voor ze breken…
Vanaf 19 uur is iedereen welkom voor een open
circusworkshop in het thema van de voorstelling.

Taart voor Tijger is een humoristische interactieve
voorstelling in een kleurrijk decor, met aansprekende
poppen en creatieve vondsten. Een leuke voorstelling
voor peuters en kleuters. Herkenning, herhaling,
interactie, muziek en de grappige dierenpoppen vormen
de ingrediënten van een vrolijke voorstelling die bij het
jonge publiek goed in de smaak valt.

Zondag 16 oktober om 10.30 uur
TER VESTEN
8 / 5 EUR

zondag 4 december om 10.30 uur
TER VESTEN
8 / 5 EUR

zaterdag 26 november om 20 uur
TER VESTEN
15 / 14 / 12 / 7 EUR

KOPERGIETERY –
VOETBALVADERS (8+)

© Sassafras De Bruyn

TER VESTEN

theater
Aan de vooravond van het WK voetbal weerklinkt het
fluitsignaal: tijd om alle clichés rond voetbal en vaders
onderuit te schoppen.
Op scène spelen een diverse groep Gentse vaders en
hun kinderen een wedstrijd op het scherpst van de snee.
Het spel toont hun band, en stelt die tegelijk in vraag.
Kruipen de spelers in de rol van coach, scheidsrechter,
topschutter, steward, vader, moeder, kind of alles-in-één?
Een meeslepende match vol absurde rituelen,
dolkomische schijnbewegingen en tackles met twee
voeten vooruit!
Vanaf 14 uur is er in Ter Vesten allerlei leuks te beleven
rond voetbal. Kom zeker meespelen!
Zondag 16 oktober om 15 uur
TER VESTEN
11 / 8 EUR
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Ontdek al onze familievoorstellingen op
www.tervesten.be/genre/familie
TER VESTEN
Gravenplein 2 | 9120 Beveren
T 03 750 10 00
tickets: www.tervesten.be of
tickets.tervesten@beveren.be

© Astrid & Roel
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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

LOCATIES

’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: 5,20 EUR Drankje:
0,35 EUR
Tussen 3 en 6 uren: 7,57 EUR Vieruurtje:
1,50 EUR
Meer dan 6 uren: 15,11 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.

DE SPEELMICROOB
Stationsstraat 7 I 9120 Beveren I 6.30 tot 19 uur
T 0475 27 09 02
HET SPEELKASTEEL
Eglantierlaan 1/1 I 9120 Beveren I 6 tot 20 uur
T 0473 93 09 32
PLEZIEREILAND
Sint-Elisabethstraat 64 I 9120 Melsele I 6 tot 19 uur
T 0477 44 71 98
DE KNUFFELARK
Sint-Elisabethstraat 38 I 9120 Melsele I 6 tot 19 uur
T 03 755 65 00 I T 0479 93 36 79
HET SPEELFORT
Sint-Laurentiusstraat 17a I 9130 Verrebroek
7 tot 18 uur
T 0479 80 74 96

INSCHRIJVING

’T BOELLEKE

SPEELCLUB ’T BOELLEKE BEVEREN
Van 2,5 tot 12 jaar
Kasteeldreef 22 I 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 I 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
4 EUR
Warme maaltijd (vrijblijvend):
Vieruurtje:inbegrepen in de prijs

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

25% op de opvangtarieven voor kinderen uit hetzelfde
gezin als deze op het zelfde moment aanwezig zijn.

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

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 herfst- en kerstvakantie via het ouderportaal
vanaf woensdag, 14 september om 8.30 uur. Opgelet,
in de herfstvakantie zijn wij gesloten op 31 oktober en 1
november. In de kerstvakantie zijn we gesloten van 26
december tot en met 2 januari 2023.

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

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

ANNULEREN EN WIJZIGEN

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

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

Alle annulaties dien je schriftelijk door te geven via
buitenschoolse@vzwballonneke.be.
Annuleren en wijzigen van opvangdagen voor de
herfstvakantie kan kosteloos tot vrijdag 28 oktober
voor 9 uur en voor de kerstvakantie tot vrijdag 23
december voor 9 uur. Nadien worden annulatiekosten
aangerekend. Als je op de dag zelf voor 8 uur nog
annuleert, betaal je de helft van de annulatiekost.
Annulatiekosten vervallen of worden in mindering
gebracht enkel d.m.v. een hospitalisatieattest voor
elk kind dat thuis blijft (géén doktersattest) en attest
thuisoppas zieke kinderen.

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 dinsdag 1 en woensdag 2 november
T 03 755 26 36
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MEER INFORMATIE & INSCHRIJVINGEN
Kasteeldreef 63 I 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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INSCHRIJVINGEN
GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Inschrijven voor gemeentelijke activiteiten
kan vanaf woensdag 14 september om 19
uur via www.beveren.be.

Wie geen internet of computer ter beschikking
heeft, kan de computers van de Sportdienst
gebruiken. Dat kan op woensdag 14 september
tussen 19 en 20 uur. Ook in de bib kunt u een
computer met internetverbinding gebruiken. Breng
wel het nodige mee om uw online betaling in orde
te maken (bankkaart, kaartlezer …).

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

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

VERZEKERING
De deelnemers zijn tijdens de activiteiten
verzekerd tegen ongevallen via een algemene
verzekeringspolis bij ISB / ETHIAS.

WIJZIGINGEN EN
AFGELASTINGEN
Kleine wijzigingen aan het programma zijn
mogelijk. Indien nodig worden wijzigingen
schriftelijk of telefonisch meegedeeld aan
diegenen die al zijn ingeschreven. Bij gebrek aan
belangstelling wordt het sportkamp of activiteit
afgelast. In dat geval wordt de deelnameprijs
terugbetaald.
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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 14
september 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.

