
 KALENDER     
31 OKT 2022 > 6 JAN 2023

VOLG JEUGDDIENST BEVEREN WWW.BEVEREN.BE



SKILLZ GAMES & 
SPELLETJES
We spelen klassieke gezelschapsspelletjes, 
uitdagende moeilijkere boardgames en 
gamen op de Playstation, Switch en WII.

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

SKIËN/SNOWBOARDEN 
+ ICEKARTING
Vandaag krijg je de kans om te skiën of 
snowboarden onder ervaren begeleiding. 
Afwisselend gaan we karten op het ijs, 
dat is pas een unieke beleving! Voor deze 
activiteit moeten deelnemers minstens 
1,40m groot zijn.

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 

Skiën & icekarting
reservatienummer HK19a

Snowboarden & icekarting
reservatienummer HK19b

SKIËN/SNOWBOARDEN 
+ ICEKARTING
Vandaag krijg je de kans om te skiën of 
snowboarden onder ervaren begeleiding. 
Ook wie eerder geskied of gesnowboard 
heeft, zal zich kunnen uitleven in Skidôme 
(Rucphen-Nederland). Afwisselend gaan 
we karten op het ijs! 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.

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 

Skiën & icekarting
reservatienummer HK45a

Snowboarden & icekarting
reservatienummer HK45b

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
’T ZILLEBEEK
Glazenleeuwstraat 134A | Beveren 
prijs 13 EUR
leeftijd °2012-°2008
reservatienummer HK22

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

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

31 OKTOBER > 
04 NOVEMBER

SKILLZ BEAUTY & 
WELNESS
We bereiden onze eigen 
verzorgingsproducten met natuurlijke 
ingrediënten, we ontspannen met 
zelfgemaakte bruisballen, een heerlijk 
kleimasker en biologische zeep waar we 
thuis verder van kunnen genieten.

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

WEEK 1 
27 > 30 DECEMBER

PAINTBALL
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.

Dinsdag 27 december 
van 8.30 tot 12.15 uur
VERTREK SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 41 EUR 
leeftijd °2013-°2008 
reservatienummer HK44
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CINEMA @ TOOG
We openen de deuren van onze gratis 
cinema. Welke film het wordt,  
beslis jij mee via ons insta account  
@jeugddienstbeveren.

Woensdag 4 januari
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren 
prijs gratis 
leeftijd °2010-°2008
reservatienummer HK67

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

WEEK 2 
2 > 6 JANUARI

SKILLZ KERAMIEK
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.

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

SKILLZ 
PROGRAMMEREN IN 
MINECRAFT
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 het hoeft niet om mee te 
doen 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


