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

VRIJETIJDSBALIE

Gravenplein 8 | 9120 Beveren 
T 03 750 15 04 
Vrije inloop op dinsdag- en 
donderdagvoormiddag
8.30 – 12.30 uur
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VAKANTIETOPPERS

is een initiatief van gemeente Beveren in samenwerking met verschillende aanbieders 
van kinderactiviteiten (die openstaan voor iedereen, dus ook niet-leden). Deze 
brochure 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 eerste nummer van 2023 geeft een overzicht 
van de activiteiten voor kleuters en kinderen van de lagere school tijdens de krokus- 
en paasvakantie.

VEEL LEESPLEZIER,  
MAAR VOORAL VEEL  
VAKANTIETOPPERS!

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE

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.
Meer info: www.beveren.be/rapopstap
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OVERZICHT GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN

KROKUS 20|02 > 24|02|2023
Leeftijd Datum Activiteit Locatie Nr. Opvang Blz.

°2020-°2019 20 > 24 feb Kleuterparadijs Sportpark Beveren KP01  8

°2020-°2016 20 > 24 feb Waterwennen LAGO De Meerminnen KP02  8

°2020-°2014 20 > 23 feb Danskamp Castaars Danszaal Castart KP03/04  8

°2019-°2016 22 > 24 feb Piratenkamp Sporthal Kieldrecht KP05  9

°2018-°2017 20 > 24 feb Carnavalsfeest GBS Lindenlaanschool KP06  9

°2018-°2017 20 > 24 feb Carnavalsfeest Sporthal Vrasene KP07  10

°2018-°2017 20 > 24 feb Carnavalsfeest Sporthal Kallo KP08  10

°2018-°2014 20 > 24 feb Het dierenparadijs ju-jitsu Sportpark Beveren KP09  10

°2018-°2016 20 > 21 feb Kleuterkamp ‘elfjes en draken’ Ter Vesten KP10  10

°2018-°2016 22 > 24 feb DNA Sport & Spelfestival Sportpark Beveren KP11  11

°2018-°2014 20 > 24 feb Multi SkillZ Beweegkamp Sporthal Melsele KP12  11

°2018-°2010 20 > 24 feb Speelpaleis Speelgebouw KP13  11

°2016-°2011 22 > 24 feb Gekke boel – alles loopt verkeerd Sporthal Kieldrecht KP14  12

°2016-°2011 20 > 24 feb Jeppa Bouncekamp Sportpark Beveren KP15  12

°2016-°2011 20 > 24 feb Thobe Game & Jumpkamp Sporthal Melsele KP16  12

°2016-°2011 20 > 24 feb Trampolinekamp Sportpark Beveren KP17  12

°2016-°2011 20 > 24 feb Atletiek Atletiekterrein KP18  13

°2016-°2009 21 > 22 feb Kegelen ’t Zillebeek KP19  13

°2015-°2011 20 > 24 feb Survivalkamp LAGO De Meerminnen KP20  13

°2015-°2011 23 feb Lasercut Bib Beveren KP21  13

°2014-°2011 22 feb Circusinitiatie Ter Vesten KP22  14

°2013-°2011 20 > 24 feb Paardrijden & verzorging Manege De Winning KP23  14

°2013-°2008 21 feb Kidspaintball Vertrek Sportpark Beveren KP24  14

PASEN 31|03 > 7|04|2023
Leeftijd Datum Activiteit Locatie Nr. Opvang Blz.

°2020-°2019  3 > 7 apr Kleuterspeeltuin Sporthal Melsele KP25  16

°2020-°2017 3 > 7 apr Danskamp Castaars Danszaal Castart KP26  16

°2019-°2017 3 > 7 apr Disneykamp Eclips Dance Studio KP27  17

°2019-°2017 5 apr Kleuter Yoga-creakamp Ter Vesten KP28  17

°2018-°2017 3 > 7 apr Sportkleutertjes Sportpark Beveren KP29  17

°2018-°2017 3 > 7 apr Sportkleutertjes Sporthal Verrebroek KP30  17

°2018-°2017 3 > 7 apr Sportkleutertjes Sporthal Haasdonk KP31  17

°2018-°2014 5 > 7 apr DNA Sport & Spelfestival Sportpark Beveren KP32  18

°2018-°2014 3 > 7 apr Multi SkillZ Beweegkamp Sportpark Beveren KP33  18

°2018-°2013 3 > 4 apr Toverdruppelavontuur Toverdruppelwei KP34/35  19

°2018-°2011 3 > 7 apr Hop on Padelkamp Hangar Padel Club KP36  19

°2017-°2015 6 apr Film: De beste verjaardag ooit JC Togenblik KP37  20

°2017-°2010 3 > 7 apr Thobe Soccer & game Svelta Melsele KP38  20

°2016-°2014 3 > 7 april Diamant Danskamp Eclips Dance Studio KP39  20

°2016-°2014 4 > 7 apr Netbal & balvaardigheden Sporthal Melsele KP40  20

°2016-°2013 3 > 7 apr Musicalkamp Eimée JC Togenblik KP41  21

°2016-°2011 3 > 7 apr Trampolinekamp Sportpark Beveren KP42  21

°2016-°2011 3 > 7 apr Circustechnieken Sportpark Beveren KP43  21

°2016-°2011 5 apr Kinder Yoga-creakamp Ter Vesten KP44  21

°2016-°2010 3 > 7 apr Jeppa Bouwkamp Sporthal Melsele KP45  22

°2016-°1998 3 > 7 apr Thobekamp kinderen met beperking Sporthal Melsele KP46  22

°2015-°2011 3 > 7 apr Paastwinkels – Op ons paasbest De Twinkel KP47  22

°2015-°2011 4 > 5 apr Kokkerellen Ter Vesten KP48  23

°2014-°2011 3 > 7 apr Zwem- & speelkamp LAGO De Meerminnen KP49  23

°2013-°2011 4 > 7 apr Volleybal & balspelen Sporthal Melsele KP50  23

°2013-°2011 3 > 7 apr #Likeme Danszaal Castart KP51  24

°2013-°2008 4 apr Skiën | Snowboarden & icekarting Vertrek Sportpark Beveren KP52  24

°2010-°2006 31 ma Padel Beats Hangar Padel Club KP53  24

PASEN 11|04 > 14|04|2023
Leeftijd Datum Activiteit Locatie Nr. Opvang Blz.

°2020-°2019 11 > 14 apr Acrobaatjeskamp GBS Lindenlaanschool KP54  25

°2020-°2014 11 > 14 apr Danskamp Castaars Danszaal Castart KP55/56  25

°2018-°2017 11 > 14 apr Bengeltjeskamp Sportpark Beveren KP57  26

°2018-°2017 11 > 14 apr Bengeltjeskamp Sporthal Kallo KP58  26

°2018-°2017 11 > 14 apr Bengeltjeskamp Sporthal Vrasene KP59  26

°2018-°2014 11 > 14 apr Het dierenparadijs ju-jitsu Sportpark Beveren KP60  27

°2018-°2010 11 > 14 apr Mega mix week Speelgebouw KP61  27

°2016-°2013 12 > 14 apr Voetbal 3-daagse Sportpark Beveren KP62  27

°2016-°2011 11 > 14 apr Trampolinekamp Sportpark Beveren KP63  27

°2016-°2011 11 > 14 apr Sport & pleinspelen Sportpark Beveren KP64  28

°2016-°2010 11 > 14 apr Jeppa Bouncekamp Sporthal Melsele KP65  28

°2016-°2009 11 > 14 apr Mountainbike Sportkickx Sporthal Melsele KP66  28

°2015-°2011 13 apr Glasversiering Bib Beveren KP67  28

°2015-°2011 11 > 14 apr Padel, VR-games & zwemmen LAGO De Meerminnen KP68  29

°2014-°2011 11 > 12 apr Kegelen 2-daagse ’t Zillebeek KP69  29

°2013-°2011 11 > 14 apr Paardrijden & verzorging Manege De Winning KP70  29

°2013-°2011 11 > 14 apr Pingpong & Padel Kantien ’t Wit Zand KP71  29

°2012-°2009 13 apr Megabounce & Fluogolf Vertrek Sportpark Beveren KP72  29
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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.
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KINDEROPVANG VIA OPVANG.VLAANDEREN
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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20 > 24 FEBRUARI

DANSKAMP CASTAARS
Help! We hebben jullie hulp nodig! De sprookjesfiguren 
zijn hun spulletjes kwijt. Ga jij al dansend mee op zoek 
naar het mandje van Roodkapje? Of naar het stenen 
huisje van de 3 biggetjes?

Maandag 20 tot donderdag 23 februari
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke 
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 141 | Beveren
leeftijd °2020-°2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het 
sportkamp)

enkel dans van 10 tot 12 uur
prijs 25 EUR 
reservatienummer KP03a

 vooropvang van 7 tot 10 uur + dans
prijs 37 EUR 
reservatienummer KP03b

 dans + namiddagopvang van 12 tot 18 uur 
optie warme maaltijd + 16 EUR
prijs 57 EUR 
reservatienummer KP03c

 vooropvang + dans + namiddagopvang 
van 7 tot 18 uur 
optie warme maaltijd + 16 EUR
prijs 77 EUR 
reservatienummer KP03d

KLEUTERPARADIJS
In ons kleuterparadijs gaan we met z’n allen op 
ontdekkingsreis naar een andere planeet.

Maandag 20 tot vrijdag 24 februari 
van 9.30 tot 11.30 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2020-°2019 (3 jaar zijn bij aanvang van het 
sportkamp) 
meenemen reservekledij 
reservatienummer KP01

WATERWENNEN
Elke dag leren we op een speelse manier onze 
schrik een beetje te overwinnen en oefenen we de 
basisvaardigheden in het water.

Maandag 20 tot vrijdag 24 februari
LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108a | Beveren 
prijs 42 EUR 
leeftijd °2020-°2016 (3 jaar zijn bij aanvang van het 
sportkamp) 

Beginners van 10 tot 11 uur
geen diploma vereist 
reservatienummer KP02a

Gevorderden van 11 tot 12 uur
diploma Pinguïn vereist
meenemen vereist diploma 
reservatienummer KP02b

CARNAVALSFEEST
Verkleed jij je als clown, superheld of prinses? Iedereen is 
welkom om te dansen, feesten, zingen en springen op de 
leukste beats!

Maandag 20 tot vrijdag 24 februari
LINDENLAANSCHOOL
Lindenlaan 141 | Beveren
Opvang mogelijk bij ‘t Boelleke 
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 141 | Beveren
leeftijd °2018-°2017

enkel sport van 9 tot 12 uur
prijs 31 EUR 
reservatienummer KP06a

 vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 46 EUR 
reservatienummer KP06b

 sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur 
optie warme maaltijd + 20 EUR
prijs 71 EUR 
reservatienummer KP06c

 vooropvang + sport + namiddagopvang 
van 7 tot 18 uur 
optie warme maaltijd + 20 EUR
prijs 96 EUR 
reservatienummer KP06d

Maandag 20 tot donderdag 23 februari
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 25 EUR 
reservatienummer KP04a

 dans + na opvang van 15 tot 18 uur
prijs 37 EUR 
reservatienummer KP04b

 voormiddagopvang van 7 tot 13 uur + dans 
optie warme maaltijd + 16 EUR
prijs 57 EUR 
reservatienummer KP04c

 voormiddagopvang + dans + na opvang 
van 7 tot 18 uur 
optie warme maaltijd + 16 EUR
prijs 77 EUR 
reservatienummer KP04d

PIRATENKAMP
Schip Ahoy, woeste baren, wilde zee! Piraten, gaan jullie 
mee op zoek naar de schat van “Kapitein Gymno”?

Woensdag 22 tot vrijdag 24 februari 
van 10.30 tot 15.30 uur
SPORTHAL KRIEKEPUTTE
Tuinwijkstraat | Kieldrecht 
prijs 57 EUR 
leeftijd °2019-°2016 
meenemen lunchpakket, reservekledij 
reservatienummer KP05

 deelnemers zijn welkom van 9.30 tot 16.30 uur
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Maandag 20 tot vrijdag 24 februari
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 31 EUR 
reservatienummer KP07a

 vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 57 EUR 
reservatienummer KP07b

 sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 68 EUR 
reservatienummer KP07c

 vooropvang + sport + namiddagopvang 
van 7 tot 18 uur
prijs 106 EUR 
reservatienummer KP07d

Maandag 20 tot vrijdag 24 februari
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 31 EUR 
reservatienummer KP08a

 vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 46 EUR 
reservatienummer KP08b

 sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur 
optie warme maaltijd + 20 EUR
prijs 71 EUR 
reservatienummer KP08c

 vooropvang + sport + namiddagopvang 
van 7 tot 18 uur 
optie warme maaltijd + 20 EUR
prijs 96 EUR 
reservatienummer KP08d

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 20 tot vrijdag 24 februari
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 21 EUR 

van 10 tot 12 uur
leeftijd °2018-°2017 
reservatienummer KP09a

van 13 tot 15 uur
leeftijd °2016-°2014 
reservatienummer KP09b

DNA SPORT & SPELFESTIVAL
Tijdens het DNA sport en spelfestival wisselen we de 
actieve momenten met de creatieve momenten af. 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. DNA-kamp 
staat vriendschap, spelen, beleven en leren centraal. Tot 
dan, tot DNA!

Woensdag 22 tot vrijdag 24 februari 
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 86 EUR
leeftijd °2018-°2016 
meenemen lunchpakket en reservekledij
reservatienummer KP11

 deelnemers zijn welkom van 8.30 tot 17 uur

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 20 tot vrijdag 24 februari 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
prijs 71 EUR 
leeftijd °2018-°2014 
reservatienummer KP12a

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 13 uur

HELE DAG
Maandag 20 tot vrijdag 24 februari 
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 151 EUR 
leeftijd °2018-°2014 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer KP12b

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

SPEELPALEIS
Deze week staat spelen centraal. Hou je van 
ravotten? Is knutselen je ding? Of vind je koken 
net heel leuk? Zit er een echt sportbeest in jou? 
Dan ben je meer dan welkom in ons speelpaleis! 
Je mag heel de week kiezen waar je graag bij 
aansluit.

Maandag 20 tot vrijdag 24 februari 
van 9 tot 16 uur
SPEELGEBOUW
Floralaan 35A| Beveren 
prijs 40 EUR 
meenemen lunchpakket

leeftijd °2018-°2016 
reservatienummer KP13a

leeftijd °2016-°2013 
reservatienummer KP13b

leeftijd °2013-°2010 
reservatienummer KP13c

KLEUTERKAMP ‘ELFJES EN 
DRAKEN’
Regenboogdraak, het vriendje van de elfjes Violet 
en Indigo, is door een toverspreuk van Heks als zijn 
kleuren kwijt. Ga je mee op zoek en verbreken we de 
betovering? We trekken door Elfjesland, snoepjesland, 
sprookjesland,… waar we steeds creatief en speels de 
kleuren proberen te bemachtigen. Ism Bie heppie.

Maandag 20 en dinsdag 21 februari 
van 9 tot 16 uur
TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren 
prijs 55 EUR 
leeftijd °2018-°2016
meenemen lunchpakket 
reservatienummer KP10
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GEKKE BOEL- ALLES LOOPT 
VERKEERD
De wereld op zijn kop, wat gebeurt er toch ? Binnen is 
buiten, recht is krom, hoog is laag. Kom het zelf gewoon 
ontdekken.

Woensdag 22 tot vrijdag 24 februari 
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL KRIEKEPUTTE
Tuinwijkstraat | Kieldrecht 
prijs 67 EUR 
leeftijd °2016-°2011 
meenemen lunchpakket, reservekledij 
reservatienummer KP14

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

JEPPA BOUNCEKAMP
Speel, sport en spring je rot op het Jeppa bouncekamp! 
We nemen het op tegen opblaasbare hindernissen, 
maken spectaculaire salto's op airtracks, leren 
samenwerken en maken kennis met allerlei waanzinnige 
inflatables: De battle arena, obstakelbaan, multifun, 
airmountain, inflatable darts, earth- poull en 
omnikinballen, tubes, footpool 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 spelactiviteiten 
gegeven om uitdagende variatie te garanderen. Aan het 
einde van de week combineren we alle inflatables tot 
één gigantisch bounceparcours!

Maandag 20 tot vrijdag 24 februari 
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 140 EUR
leeftijd °2016-°2011 
meenemen lunchpakket
reservatienummer KP15

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

THOBE GAME & JUMPKAMP
Een hele dag airtrack, trampoline, springkastelen, 
hindernissenbanen, sport & spelactiviteiten gegeven 
door pedagogisch onderlegde begeleiders en enkele 
gemotiveerde jongeren. Klinkt dat niet supertof!

Maandag 20 tot vrijdag 24 februari 
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 141 EUR
leeftijd °2016-°2011 
meenemen lunchpakket, reservekledij
reservatienummer KP16

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 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.

Maandag 20 tot vrijdag 24 februari
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 31 EUR 

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2013-°2011 
reservatienummer KP17a

 deelnemers zijn welkom tot 13 uur

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2016-°2014 
reservatienummer KP17b

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

Maandag 20 tot vrijdag 24 februari
ATLETIEKTERREIN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 31 EUR 

van 9 tot 12 uur 
leeftijd °2016-°2014 
reservatienummer KP18a

 deelnemers zijn welkom tot 13 uur

van 13 tot 16 uur 
leeftijd °2013-°2011 
reservatienummer KP18b

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 21 februari 
van 10 tot 12 uur
‘T ZILLEBEEK
Glazenleeuwstraat 134A | Beveren 
prijs 7 EUR 
leeftijd °2016-°2014
reservatienummer KP19a

Woensdag 22 februari 
van 10 tot 12 uur
‘T ZILLEBEEK
Glazenleeuwstraat 134A | Beveren 
prijs 7 EUR 
leeftijd °2013-°2009
reservatienummer KP19b

SURVIVALKAMP
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 20 tot vrijdag 24 februari 
van 14 tot 16 uur
LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108a | Beveren 
prijs 64 EUR 
leeftijd °2015-°2011 
meenemen vereist diploma 
reservatienummer KP20

LASERCUT JE EIGEN 
STRIPHELD EN LICHTGEVEND 
NAAMPLAATJE
Tijdens deze activiteit leer je  een digitale  maaktechniek. 
In de voormiddag maak je zelf een ontwerp. Hiermee 
gaan we  aan de slag om je eigen creatie nauwkeurig te 
snijden met de lasercutter. Je gaat 2d digitaal ontwerpen 
en lasersnijden! Ism Creatieve Stem.

Donderdag 23 februari 
van 9.30 tot 16.30 uur
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren 
prijs 10 EUR 
leeftijd °2015-°2011 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer KP21
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CIRCUSINITIATIE
Circus is meer dan jongleren, ton lopen en éénwieleren. 
Tijdens deze workshop leren we het belang van 
vertrouwen en verbondenheid, evenwicht en balans. 
We doen acrobatie waarbij we ons lichaam verbinden 
met dat van de ander door middel van kegels, touwen 
en andere hulpmiddelen. Kom mee ervaren wat een 
vertrouwencirkel en een vertrouwensval is. Zo zal je 
ontdekken dat in deze circusinitiatie ‘samenwerken’ 
en ‘samen dingen uitproberen met de kracht van het 
lichaam’ belangrijk zijn. Workshop door Circus Punt 
i.s.m. Cultuurtuin Waas.

Woensdag 22 februari 
van 13.30 tot 17 uur
TER VESTEN
Gravendreef 2 | Beveren 
prijs 9 EUR 
leeftijd °2014-°2011 
reservatienummer KP22

PAARDRIJDEN & VERZORGING 
VAN HET PAARD
Eerst mag je het paard zelf borstelen en opzadelen, 
daarna leer je in de juiste richting sturen. Ook draven en 
galopperen worden aangeleerd en ingeoefend. Nadien 
breng je zelf je paard naar de stal om af te zadelen, te 
borstelen en eten te geven.

Maandag 20 tot vrijdag 24 februari 
van 10 tot 12 uur
MANEGE DE WINNING
Winningenstraat 10A | Melsele 
prijs 101 EUR 
leeftijd °2013-°2011 
meenemen lange broek en hoge laarzen verplicht 
reservatienummer KP23

KIDSPAINTBALL
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 21 februari 
van 8 tot 12 uur
VERTREK PARKING SPORTPARK 
BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 38 EUR 
leeftijd °2013-°2008 
reservatienummer KP24
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WEEK 1 
3 > 7 APRIL

DANSKAMP CASTAARS
Help! We hebben jullie hulp nodig! De sprookjesfiguren 
zijn hun spulletjes kwijt. Ga jij al dansend mee op zoek 
naar het mandje van Roodkapje? Of naar het stenen 
huisje van de 3 biggetjes?

Maandag 3 tot vrijdag 7 april 
van 10 tot 12 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke 
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 141 | Beveren
leeftijd °2020-°2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het 
sportkamp) 
meenemen reservekledij

enkel dans van 10 tot 12 uur
prijs 31 EUR 
reservatienummer KP26a

 vooropvang van 7 tot 10 uur + dans
prijs 46 EUR 
reservatienummer KP26b

 dans + namiddagopvang van 12 tot 18 uur 
optie warme maaltijd + 20 EUR
prijs 71 EUR 
reservatienummer KP26c

 vooropvang + dans + namiddagopvang 
van 7 tot 18 uur 
optie warme maaltijd + 20 EUR
prijs 96 EUR 
reservatienummer KP26d

KLEUTERSPEELTUIN
De allerkleinsten maken op een speelse en creatieve 
manier kennis met mini-dans, coördinatiespelen, 
behendigheidsparcours, balspelen,…

Maandag 3 tot vrijdag 7 april
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele
Opvang mogelijk bij Het Pleziereiland
Sint-Elisabethstraat 64 | Melsele
leeftijd °2020-°2019 (3 jaar zijn bij aanvang van het 
sportkamp) 
meenemen reservekledij

enkel sport van 9.30 tot 11.30 uur
prijs 21 EUR 
reservatienummer KP25a

 vooropvang van 7 tot 9.30 uur + sport
prijs 47 EUR 
reservatienummer KP25b

 sport + namiddagopvang van 11.30 tot 18 uur
prijs 59 EUR 
reservatienummer KP25c

 vooropvang + sport + namiddagopvang 
van 7 tot 18 uur
prijs 96 EUR 
reservatienummer KP25d

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

Maandag 3 tot vrijdag 7 april 
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 31 EUR 
leeftijd °2018-°2017 
meenemen reservekledij 
reservatienummer KP29

Maandag 3 tot vrijdag 7 april 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL CARENNA
P. Jasparsstraat 38 | Verrebroek 
prijs 31 EUR 
leeftijd °2018-°2017 
meenemen reservekledij
reservatienummer KP30

Maandag 3 tot vrijdag 7 april
SPORTHAL TASSIJNS
Ropstraat 50 | Haasdonk 
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke (naast de 
sporthal) 
W. Van Doornyckstraat 69 | Haasdonk 
leeftijd °2018-°2017 
meenemen reservekledij

enkel sport van 9 tot 12 uur
prijs 31 EUR 
reservatienummer KP31a

 vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 46 EUR 
reservatienummer KP31b

 sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur 
optie warme maaltijd + 20 EUR
prijs 71 EUR 
reservatienummer KP31c

 vooropvang + sport + namiddagopvang 
van 7 tot 18 uur 
optie warme maaltijd + 20 EUR
prijs 96 EUR 
reservatienummer KP31d

DISNEYKAMP
Dans jij als een prins of prinses? Tijdens dit danskamp 
dansen en spelen we op verschillende liedjes van Disney.

Maandag 3 tot vrijdag 7 april 
van 10 tot 12 uur
ECLIPS DANCE STUDIO
Oude Zandstraat 69 | Beveren 
prijs 31 EUR 
leeftijd °2019-°2017 
reservatienummer KP27

KLEUTER YOGA-CREAKAMP
Ontdek je eigen SUPERkracht in dit kleuteryoga-crea 
paaskampje. 
Deze voormiddag zit boordevol yoga, 
ademhalingsoefeningen, relaxatieverhaaltjes, massage 
en superleuke yogaspelletjes. Het laatste uurtje gaan we 
gezellig knutselen.

Woensdag 5 april 
van 9.30 tot 12 uur
TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2019-°2017 
reservatienummer KP28
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DNA SPORT & 
SPELFESTIVAL
Tijdens het DNA Sport en Spelfestival wisselen 
actieve en creatieve momenten elkaar af. Van 
laserguns tot schieten met pijl en boog, van een 
fotozoektocht tot klimmen en klauteren, van 
kampen bouwen tot tal van leuke spelletjes. 
DNA-kamp staat vriendschap, spelen, beleven 
en leren centraal.

Woensdag 5 tot vrijdag 7 april 
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 86 EUR 
leeftijd °2018-°2014 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer KP32

 deelnemers zijn welkom 
van 8.30 tot 17 uur

MULTI SKILLZ BEWEEGKAMP
Multi SkillZ maakt van je kind een enthousiaste beweger. 
Spelplezier en motorisch leren staan centraal! Je kind 
legt de basis voor elke sport en een gezonde levensstijl. 
Tijdens dit sportkamp werkt men op verschillende 
thema’s waarbij Life SkillZ naar voor worden geschoven, 
zoals ‘Hoe omgaan met emoties?’, ‘iedereen is anders en 
dat is oké’, etc.

HALVE DAG 
Maandag 3 tot vrijdag 7 april 
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 71 EUR 
leeftijd °2018-°2014 
reservatienummer KP33a

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 13 uur

HELE DAG 
Maandag 3 tot vrijdag 7 april 
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 151 EUR 
leeftijd °2018-°2014
meenemen lunchpakket 
reservatienummer KP33b

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

HOP ON PADELKAMP
Tijdens deze week maak je kennis met padel in 
combinatie met andere spel-en sportactiviteiten. Padel is 
een relatief nieuwe sport, maar is in no-time ontzettend 
populair geworden. Voor iedereen die zin heeft in fun, 
rally, uitdaging, energie, een sociale format, ...

Maandag 3 tot vrijdag 7 april 
van 9.30 tot 15.30 uur
HANGAR PADEL CLUB
Vesten 43 | Beveren 
prijs 121 EUR 
leeftijd °2018-°2011 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer KP36

 deelnemers zijn welkom van 8.30 tot 16.30 uur

TOVERDRUPPELAVONTUUR
Pooka haar staart is te lang en moet naar de kapper en 
Sammeke is verliefd op de dierenarts . Daar denkt Maya 
het hare ... Kom je mee paardenknuffelen, knutselen  
en buiten spelen... 2 verschillende kampdagen vol 
paardenliefde.

Maandag 3 april
TOVERDRUPPELWEI
Zandstraat 248 (in de dreef) | Haasdonk 
prijs 37 EUR 

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2018-°2014 
reservatienummer KP34a

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2017-°2013 
reservatienummer KP34b

Dinsdag 4 april
TOVERDRUPPELWEI
Zandstraat 248 (in de dreef) | Haasdonk 
prijs 37 EUR 

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2018-°2014 
reservatienummer KP35a

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2017-°2013 
reservatienummer KP35b
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FILM & MEER: DE BESTE 
VERJAARDAG OOIT
Wie wil graag uitgenodigd worden op een leuk 
verjaardagsfeestje? Iedereen toch?! 
Verjaren is immers het leukste dat er is! Zo denkt Kareltje 
het konijn. Maar door omstandigheden verloopt zijn 
feest niet zoals hij wil. Koppig besluit hij naar zijn oma te 
gaan. De tocht door het bos, samen met zijn vriendjes, is 
een vrolijk, maar ook spannend avontuur. Gelukkig krijgt 
hij uiteindelijk toch nog een plezant verjaardagsfeest! 
Voor en na de film is er een fotoshoot, grime, een 
vertelling en een knutselactiviteit. En wat mag zeker niet 
ontbreken op het feest? Pannenkoeken voor iedereen! 
Kinderen die met hun (groot)ouders komen, reserveren 
via Ter Vesten. 
Kinderen die via Vakantietoppers inschrijven, spreken 
af in Togenblik en bezoeken de activiteiten onder 
begeleiding van animatoren van de Jeugddienst.

Donderdag 6 april 
van 14 tot 17 uur
TER VESTEN | AFSPRAAK IN TOGENBLIK
Gravenplein 2 | Beveren 
prijs 6 EUR 
leeftijd °2017-°2015 
reservatienummer KP37

THOBE SOCCER & GAME
Beginner of gevorderd, wel of geen lid van een club, 
keeper of speler: iedereen is welkom op het ThoBe 
Soccer & Game kamp.
Een halve dag voetbaltraining op een speelse manier 
gegeven door gediplomeerde of eerste ploeg spelers van 
Svelta Melsele, een halve dag sport & spel waaronder 
Padel, springkastelen, attracties … staan op het 
programma. Meer nog, op donderdag, bezoeken 
wij steeds een eerste klasse voetbalstadion. Hieraan 
koppelen we nog een leuke activiteit op verplaatsing 
(zwemmen, speeltuin, strand …). Tijdens dit kamp is er 
een warme maaltijd voorzien over de middag.

Maandag 3 tot vrijdag 7 april 
van 9 tot 16 uur
VOETBALTERREINEN SVELTA MELSELE
A. Rodenbachlaan 29 | Melsele 
prijs 178 EUR 
leeftijd °2017-°2010 
reservatienummer KP38

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

DIAMANT DANSKAMP
Wie zong er ook al weer over diamant? Schitter jij 
ook mee? Tijdens dit danskamp dans je een ganse 
namiddag!

Maandag 3 tot vrijdag 7 april 
van 10 tot 12 uur
ELCIPS DANCE STUDIO
Oude Zandstraat 69 | Beveren 
prijs 31 EUR 
leeftijd °2016-°2014 
reservatienummer KP39

NETBAL & 
BALVAARDIGHEDEN
Ism Volleystart Melsele wordt de week gestart met 
netbal. Doorheen de week zal je balvaardigheid op 
verschillende manieren op proef gesteld worden.

Dinsdag 4 tot vrijdag 7 april
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 25 EUR 
reservatienummer KP40a

 vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 46 EUR 
reservatienummer KP40b

 sport + namiddagopvang van 12 uur tot 18 uur
prijs 55 EUR 
reservatienummer KP40c

 vooropvang + sport + namiddagopvang 
van 7 tot 18 uur
prijs 85 EUR 
reservatienummer KP40d

MUSICALKAMP EIMÉE
Ben je klaar om een hele week met muziek bezig te 
zijn? We werken een hele week rond de muzikale 
kindervoorstelling Eimée. De rest van de week gaan 
we zelf aan de slag om een totale mini-voorstelling 
te maken. Op de vijfde dag filmen we het geheel met 
alles wat erbij hoort. Ism Belcanto vzw en Ferdinand 
ensemble.

Maandag 3 tot vrijdag 7 april 
van 9 tot 16 uur
JC TOGENBLIK
Gravenplein 1 | Beveren 
prijs 165 EUR 
leeftijd °2016-°2013
meenemen lunchpakket 
reservatienummer KP41

 deelnemers zijn welkom van 8 uur tot 17 uur

CIRCUSTECHNIEKEN
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.

Maandag 3 tot vrijdag 7 april
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 31 EUR

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2013-°2011 
reservatienummer KP43a

 deelnemers zijn welkom tot 13 uur

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2016-°2014 
reservatienummer KP43b

KINDER YOGA-CREAKAMP
Ontdek je eigen SUPERkracht in dit kinderyoga-crea 
paaskampje. 
Deze namiddag zit boordevol yoga, 
ademhalingsoefeningen, relaxatieverhaaltjes, massage 
en superleuke yogaspelletjes. Het laatste uurtje gaan we 
gezellig knutselen.

Woensdag 5 april 
van 13 tot 15.30 uur
TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2016-°2011 
reservatienummer KP44

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.

Maandag 3 tot vrijdag 7 april
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 31 EUR

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2016-°2014 
reservatienummer KP42a

 deelnemers zijn welkom tot 13 uur

van 13 tot 16 uur
leeftijd °2013-°2011 
reservatienummer KP42b
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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!

Maandag 3 tot vrijdag 7 april 
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
Albrecht Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 139 EUR 
leeftijd °2016-°2010 
meenemen lunchpakket, dichte 
schoenen (liefst stevige bottines) en 
werkhandschoenen 
reservatienummer KP45

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

THOBE GAME & FUN: 
OMNISPORTKAMP KINDEREN 
MET EEN BEPERKING
Fun op maat voor iedereen. Een sport & spelkamp voor 
kinderen met een mentale of fysieke beperking. Bal- 
en tikspelen, dansen, klimmen, atletiek en een heus 
springkastelen festival staan er op het programma. Er is 
ook een daguitstap gepland in de loop van de week.

Maandag 3 tot vrijdag 7 april 
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 KP46

PAASTWINKELS – OP ONS 
PAASBEST
Om er op ons paasbest voor te komen, gaan we deze 
week op zoek naar wanneer jij je goed voelt. Wat zorgt 
ervoor dat je opperbest in je vel zit? Welke talenten 
komen dan naar boven? Welke gedachten geven jou 
een goed gevoel? Hiermee gaan we creatief aan de 
slag en maken we de mooiste paasknutsels. Ook lekker 
kokkerellen zorgt ervoor dat we in de paassfeer komen.

Maandag 3 tot vrijdag 7 april 
van 9.30 tot 12.30 uur
DE TWINKEL
Goudenregenlaan 11 | Beveren 
prijs 165 EUR 
leeftijd °2015-°2011 
meenemen snijplanken en mesje 
reservatienummer KP47

 deelnemers zijn welkom van 8.30 tot 13 uur + 
15 EUR

KOKKERELLEN
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 4 april 
van 9 tot 16 uur
TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren 
prijs 15 EUR 
leeftijd °2015-°2011 
meenemen snijplankje, mesje, kookschort en potjes 
voor de overschotten 
reservatienummer KP48a

Woensdag 5 april 
van 9 tot 16 uur
TER VESTEN
Gravenplein 2 | Beveren 
prijs 15 EUR 
leeftijd °2015-°2011 
meenemen snijplankje, mesje, kookschort en potjes 
voor de overschotten 
reservatienummer KP48b

ZWEM- & SPEELKAMP
Verbeteren je zwemtechniek in combinatie met leuke 
zwemspelletjes. Diploma Haai vereist!

Maandag 3 tot vrijdag 7 april 
van 10 tot 12 uur
LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108a | Beveren 
prijs 64 EUR 
leeftijd °2014-°2011 
meenemen vereist diploma 
reservatienummer KP49

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 4 april tot vrijdag 7 april 
van 13 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2013-°2011 
reservatienummer KP50
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#LIKEME
We dompelen jullie helemaal onder in de wereld van 
#Likeme. Kruip in de huid van Caro, Camille of Vince en 
schitter zoals nooit tevoren! Als dansen en zingen jouw 
ding is, ben je bij Castart aan het juiste adres.

Maandag 3 tot vrijdag 7 april 
van 13 tot 15 uur
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren
Prijs 31 EUR 
leeftijd °2013-°2011 
reservatienummer KP51

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

Dinsdag 4 april 
van 8.15 tot 16.30 uur
VERTREK PARKING 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 KP52a

Snowboarden & icekarting
reservatienummer KP52b

PADEL BEATS
Maak kennis met padel tussen leeftijdgenoten en stel zelf 
mee de playlist op voor tijdens de wedstrijdjes. Padel is 
een relatief nieuwe sport, maar is in no-time ontzettend 
populair geworden. Voor iedereen die zin heeft in fun, 
rally, uitdaging, energie, een sociale format, ...

Vrijdag 31 maart 
van 19 tot 22 uur
HANGAR PADEL CLUB
Vesten 43 | Beveren 
prijs 21 EUR 
leeftijd °2010-°2006 
reservatienummer KP53

WEEK 2 
11 > 14 APRIL
ACROBAATJESKAMP
Iedereen is welkom op dit sportkamp. Beweeg doorheen 
de zaal als een acrobaat en wie weet vind je een nieuwe 
kameraad!

Dinsdag 11 tot vrijdag 14 april 
van 9.30 tot 11.30 uur
LINDENLAANSCHOOL
Lindenlaan 141 | Beveren 
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke 
Inkom via groene poort parking FC Bosdam 
Lindenlaan 141 | Beveren 
leeftijd °2020-°2019 (3 jaar zijn bij aanvang van het 
sportkamp) 
meenemen reservekledij

enkel sport van 9.30 tot 11.30 uur 
prijs 17 EUR 
reservatienummer KP54a

 vooropvang van 7 tot 9.30 uur + sport
prijs 29 EUR 
reservatienummer KP54b

 sport + namiddagopvang van 11.30 tot 18 uur 
optie warme maaltijd + 16 EUR
prijs 49 EUR 
reservatienummer KP54c

 vooropvang + sport + namiddagopvang 
van 7 tot 18 uur 
optie warme maaltijd + 16 EUR
prijs 69 EUR 
reservatienummer KP54d

DANSKAMP CASTAARS
Help! Wij hebben jullie hulp nodig! De sprookjesfiguren 
zijn hun spulletjes kwijt. Ga al dansend mee op zoek 
naar het mandje van Roodkapje en het stenen huisje van 
de 3 biggetjes.

Dinsdag 11 tot vrijdag 14 april
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke 
Inkom via groene poort parking FC Bosdam 

Lindenlaan 141 | Beveren 
leeftijd °2020-°2017 (3 jaar zijn bij aanvang van het 
sportkamp) 
meenemen reservekledij

enkel sport van 10 tot 12 uur 
prijs 25 EUR 
reservatienummer KP55a

 vooropvang van 7 tot 10 uur + sport
prijs 37 EUR 
reservatienummer KP55b

 sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur 
optie warme maaltijd + 16 EUR
prijs 57 EUR 
reservatienummer KP55c

 vooropvang + sport + namiddagopvang 
van 7 tot 18 uur 
optie warme maaltijd + 16 EUR
prijs 77 EUR 
reservatienummer KP55d

Dinsdag 11 tot vrijdag 14 april
DANSZAAL CASTART
Lindenlaan 98 | Beveren 
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke 
Inkom via groene poort parking FC Bosdam
Lindenlaan 141 | Beveren 
leeftijd °2016-°2014 

enkel sport van 13 tot 15 uur 
prijs 25 EUR 
reservatienummer KP56a

 sport + na opvang van 15 tot 18 uur
prijs 37 EUR 
reservatienummer KP56b

 vooropvang van 7 uur + sport 
optie warme maaltijd 16 EUR
prijs 57 EUR 
reservatienummer KP56c

 voormiddagopvang + sport + na opvang 
van 7 tot 18 uur 
optie warme maaltijd + 16 EUR
prijs 77 EUR 
reservatienummer KP56d
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BENGELTJESKAMP
Een kamp voor kleine, nieuwsgierige rakkers. Samen 
gaan we op avontuur in de sporthal.

Dinsdag 11 tot vrijdag 14 april 
van 9 tot 12 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 25 EUR 
leeftijd °2018-°2017 
meenemen reservekledij 
reservatienummer KP57

VOETBAL 3-DAAGSE
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 er nog andere leuke 
spelletjes en sporten aangeboden.

Woensdag 12 tot vrijdag 14 april 
van 9 tot 16 uur
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 37 EUR 
leeftijd °2016-°2013 
meenemen lunchpakket, binnen- en 
buitenschoenen 
reservatienummer KP62

TRAMPOLINEKAMP
Startend op de minitrampolines om vervolgens te 
evolueren naar de grote maxitrampolines. Je leert een 
aaneenschakeling van verschillende bewegingen en 
wisselt deze zaken af met leuke spelletjes en omnisport.

Dinsdag 11 tot vrijdag 14 april
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 25 EUR

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2016-°2014 
reservatienummer KP63a

 deelnemers zijn welkom tot 13 uur

van 13 tot 16 uur 
leeftijd °2013-°2011 
reservatienummer KP63b

Dinsdag 11 tot vrijdag 14 april 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL KALLO
Kallodam | Kallo 
Opvang mogelijk bij ’t Boelleke 
Hoog-Kallostraat 30 | Kallo 
leeftijd °2018-°2017 
meenemen reservekledij 

enkel sport van 9 tot 12 uur 
prijs 25 EUR 
reservatienummer KP58a

 vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 37 EUR 
reservatienummer KP58b

 sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur 
optie warme maaltijd + 16 EUR
prijs 57 EUR 
reservatienummer KP58c

 vooropvang + sport + namiddagopvang 
van 7 tot 18 uur 
optie warme maaltijd + 16 EUR
prijs 77 EUR 
reservatienummer KP58d

Dinsdag 11 tot vrijdag 14 april 
van 9 tot 12 uur
SPORTHAL VRASENE
Nieuwe Baan 8 | Vrasene 
Opvang mogelijk bij Het Ravotterpaleis 
Nieuwe Baan 6 | Vrasene 
leeftijd °2018-°2017 
meenemen reservekledij

enkel sport van 9 tot 12 uur 
prijs 25 EUR 
reservatienummer KP59a

 vooropvang van 7 tot 9 uur + sport
prijs 45 EUR 
reservatienummer KP59b

 sport + namiddagopvang van 12 tot 18 uur
prijs 55 EUR 
reservatienummer KP59c

 vooropvang + sport + namiddagopvang 
van 7 tot 18 uur
prijs 85 EUR 
reservatienummer KP59d

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 11 tot vrijdag 14 april
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 17 EUR

van 10 tot 12 uur 
leeftijd °2018-°2017 
reservatienummer KP60a

van 13 tot 15 uur 
leeftijd °2016-°2014 
reservatienummer KP60b

MEGA MIX WEEK
Hou je van knutselen? Of vind je koken net heel 
leuk? Zit er een echt sportbeest in jou? Dan is 
deze mega mix week perfect voor jou! We spelen 
de leukste spelletjes en wisselen dit af met toffe 
sportactiviteiten. Kortom we gooien alles in de 
mix!

Dinsdag 11 tot vrijdag 14 april 
van 9 tot 16 uur
SPEELGEBOUW
Floralaan 35A | Beveren 
prijs 40 EUR 
meenemen lunchpakket

leeftijd °2018-°2016 
reservatienummer KP61a

leeftijd °2016-°2013 
reservatienummer KP61b

leeftijd °2013-°2010 
reservatienummer KP61c
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SPORT & PLEINSPELEN
Een leuke combinatie van binnen- en buitenspelen. De 
monitoren spelen in op de wensen van de deelnemers.

Dinsdag 11 tot vrijdag 14 april
SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 25 EUR 
meenemen binnen- en buitenschoenen

van 9 tot 12 uur
leeftijd °2013-°2011 
reservatienummer KP64a

 deelnemers zijn welkom tot 13 uur

van 13 tot 16 uur 
leeftijd °2016-°2014 
reservatienummer KP64b

JEPPA BOUNCEKAMP
Speel, sport en ren je rot op het Jeppa bouncekamp! We 
nemen het op tegen opblaasbare hindernissen, maken 
spectaculaire salto’s op airtracks, leren samenwerken 
en maken kennis met allerlei waanzinnige inflatables: 
de battle arena, obstakelbaan, multifun, airmountain, 
inflatable darts, earth-poull en omnikinballen, tubes, 
footpool 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 variaties te garanderen. Aan het einde 
van de week combineren we alla inflatables tot één 
gigantisch springfestival!

Dinsdag 11 tot vrijdag 14 april 
van 9 tot 16 uur
SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 115 EUR 
leeftijd °2016-°2010 
meenemen lunchpakket 
reservatienummer KP65

 deelnemers zijn welkom van 8 tot 17 uur

MOUNTAINBIKE SPORTKICKX
Hou jij van uitdagende fietstochten door de bossen 
en de modder? Al fietsend maak je kennis 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 of je eigen mountainbike gebruiken. Dit 
kamp wordt georganiseerd ism Sportkickx.

Dinsdag 11 tot vrijdag 14 april 
van 9 tot 16 uur
PARKING SPORTHAL ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 115 EUR 
leeftijd °2016-°2009
meenemen lunchpakket, helm, kledij die vuil mag 
worden, fluovestje, regenkledij 
reservatienummer KP66

GLASVERSIERING 
LASERSNIJDEN EN GLAS 
ETSEN MET ETSPASTA
We maken een sjabloon van de figuur die we op ons glas 
willen. We leren je om een Inktscape figuren te maken. 
Als dat gelukt is, gaan we het sjabloon uitsnijden met 
de snijplotter. En dan gaan we etsen. Dat is niet zo heel 
moeilijk, maar  je moet wel voorzichtig zijn.  Je werkt met 
een bijtend middeltje.  Wist je dat sinds 1670  de kunst 
van het etsen bij toeval werd ontdekt? Het is nog steeds 
populair, alleen is de techniek erg gemoderniseerd.
Ism Creatieve Stem.

Donderdag 13 april 
van 9.30 tot 16.30 uur
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren 
prijs 10 EUR 
leeftijd °2015-°2011 
meenemen lunchpakket
reservatienummer KP67

PADEL, VR-GAMES & 
ZWEMMEN
Op dinsdag maken we kennis me padel en 
dompelen we ons onder in de VR wereld. 
Op woensdag duiken we het zwembad in. 
Donderdag en vrijdag ontwikkelen we verder 
onze padelskills, ontdekken we verschillende 
VR-games en spelen we de leukste spelletjes in 
het zwembad. Minimum diploma Haai.

Dinsdag 11 april tot vrijdag 14 april 
van 9 tot 12 uur
LAGO DE MEERMINNEN
Pastoor Steenssensstraat 108a | Beveren 
prijs 76 EUR 
leeftijd °2015-°2011 
meenemen vereist diploma (vanaf diploma 
haai), zwem- en sportkledij 
reservatienummer KP68

PAARDRIJDEN & VERZORGING 
VAN HET PAARD
Eerst mag je het paard zelf borstelen en opzadelen, 
daarna leer je in de juiste richting sturen. Ook draven en 
galopperen worden aangeleerd en ingeoefend. Nadien 
breng je zelf je paard naar de stal om af te zadelen, te 
borstelen en eten te geven.

Dinsdag 11 tot vrijdag 14 april 
van 10 tot 12 uur
MANEGE DE WINNING
Winningenstraat 10A | Melsele 
prijs 86 EUR 
leeftijd °2013-°2011 
meenemen hoge laarzen en lange broek verplicht 
reservatienummer KP70

PINGPONG & PADEL
Onder begeleiding van gediplomeerde trainers 
krijgen jongens en meisjes de kans om hun talenten 
te ontdekken of verder te ontwikkelen. Er wordt 
afwisselend binnen en buiten gesport. Bij dit 
sportkamp staan er 4 P’s centraal: PingPong, Padel en… 
Pannenkoeken.

Dinsdag 11 april tot vrijdag 14 april 
van 9 tot 12 uur
KANTIEN ’T WIT ZAND
A. Rodenbachlaan 23 | Melsele 
prijs 73 EUR 
leeftijd °2013-°2011 
meenemen regenkledij, eventueel padelracket 
reservatienummer KP71

MEGABOUNCE & FLUOGOLF
We verplaatsen ons naar het Mega Bounce 
trampolinepark in Hoboken waar we een sportief 
gevecht aangaan met onszelf en de zwaartekracht. Na 
1,5 uur adrenalinekicks in het trampolinepark nemen we 
even een pauze om daarna te gaan fluo minigolfen! Ben 
jij hierin de beste? Toon het ons dan snel en schrijf je in!

Donderdag 13 april 
van 12 tot 16.30 uur
VERTREK PARKING SPORTPARK BEVEREN
Klapperstraat 103 | Beveren 
prijs 27 EUR 
leeftijd °2012-°2009 
reservatienummer KP72

KEGELEN 2-DAAGSE
Bij kegelen gaan we net als bij bowling trachten om 
kegels omver te gooien. Wanneer ze alle 9 in één keer 
omver gegooid worden, zal het belletje rinkelen! Kom 
het mee ontdekken in de Beverse Kegelclub.

Dinsdag 11 tot woensdag 12 april 
van 10 tot 12 uur
‘T ZILLEBEEK
Glazenleeuwstraat 134A | Beveren 
prijs 13 EUR 
leeftijd °2014-°2011 
reservatienummer KP69
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VOORLEESUURTJES 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, maar 
ook (groot)ouders mogen meegenieten. 
Niet alleen tijdens de vakanties, maar het hele jaar door 
zijn er voorleesuurtjes. Je kan iedere tweede en vierde 
woensdag van de maand in Bib Beveren terecht. In 
februari en april zijn er zelfs meertalige voorleesuurtjes. 
In welke talen er wordt voorgelezen, vind je terug op de 
bibwebsite. 
Inschrijven is niet nodig, kom gewoon langs!
Alle data van het jaar 2023 vind je op www.beveren.be/
bibliotheek.

Woensdag 22 februari 
woensdag 12 april  
telkens van 14.30 tot 15.15 uur
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren 
prijs gratis 
leeftijd 4 tot 8 jaar

BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | T 03 750 10 50

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

BIB HAASDONK
Pastoor Verwilghenplein 5 | T 03 750 17 57

BIB KALLO
Gemeenteplein 3 | T 03 750 16 99

BIB KIELDRECHT
Molenstraat 30 | T 03 750 10 15

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

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

BIB VRASENE
Oude Dorpstraat 23 | T 03 750 17 68

JEUGDBOEKENMAAND 2023: 
GELUK!
Je gelukkig voelen…
Was je het vanochtend, gisteren, een 
week geleden? Of ben je het nu? Waarom 
was je gelukkig? Had het te maken met 
iets dat je zag, hoorde, proefde, voelde? 
Met iets dat iemand tegen je zie, hoe 
iemand naar je keek of omdat iemand je 
highfivede? Of was je net lekker met iets bezig? Kwam 
het vanzelf of heb je ernaar gezocht? Heb je het met 
iemand gedeeld?
Geluk zit in kleine dingen. Zoals iemand die je voorleest. 
Of naar mooie muziek luisteren, Een spannende film 
bekijken…

De hele maand lang zal Bib Beveren jou gelukkig maken! 
Noteer alvast deze data in je agenda

• Zondag 5 maart: startdag: Yoeri Slegers komt samen 
met jou tekenen en vertellen

• Zaterdag 1 april: auteur op bezoek!

• Vrijdag 14 april:  start van de verkoop van afgevoerde 
jeugdboeken.  Vul je eigen privé-bibliotheekje aan met 
jouw boektoppers.

Hou de agenda op de bibwebsite in de gaten voor de 
allerlaatste nieuwtjes en de leukste boekentips.

Van 1 tot 31 maart, doorlopend
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren 
prijs gratis, tenzij anders vermeld op de website 
leeftijd 0 tot 14 jaar

BOEKEN EN BABY’S? 
NATUURLIJK!
Voorlezen met een baby of een peuter is meer dan lezen 
alleen.
Verhalen verzinnen, liedjes zingen en versjes vertellen bij 
de prenten. Ook dat is voorlezen.
Ontdek samen met je baby hoeveel plezier je aan 
boeken kan beleven, want bovenal is voorlezen een 
heerlijk knus moment.
Kruip dicht bij elkaar, maak het gezellig en rustig. Laat 
alle aandacht naar jullie en je boek gaan.
Voorlezen is niet alleen prettig voor je kindje. Samen 
lezen is leesplezier voor twee.

Zaterdag 13 mei van 9.30 tot 12.30 uur
BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren 
prijs gratis  
leeftijd voor baby’s, peuters en hun ouders

MEER INFO & OVERZICHT OPENINGSUREN
www.beveren.bibliotheek.be 
bibliotheek@beveren.be

iedereenleest.

JEUGDBOEKEN
MAAND 2023
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HIER EN DAAR (3+)
Kleutervoorstelling van 4Hoog
Het is waar: soms ben ik HIER, maar liever DAAR. Waar 
wil ik nu het liefste zijn? HIER of DAAR of DAAR of HIER? 
Ik doe mijn ogen dicht… Droom ik dan?
Deze familievoorstelling is een ode aan de 
verbeeldingskracht van kleuters. Frans Van der Aa 
creëert, samen met een bonte artistieke ploeg, een 
wereld waarin je alles kan zijn: een sneeuwman, een 
onderwatersnorkelober of een prinses. Een wereld 
waarin je hier kan zijn en toch ook daar. Een kleurrijke, 
muzikale en fantastische trip voor kleuters.

Zondag 5 februari 
15 uur
TER VESTEN
prijs 11 | 8 EUR
leeftijd vanaf 3 jaar

PROMISE ME (8+)
Dansvoorstelling van laGeste & hetpaleis
Promise me is een fysieke voorstelling vol vitaliteit. 
Over het loslaten van zekerheden, over stoppen met 
onverschillig zijn. Een voorstelling over het hunkeren 
naar grootse dingen. Het loont altijd de moeite om iets 
te doen wat je nooit eerder deed en durfde te doen. Het 
is moed & nieuwsgierigheid. Het is als het motto van 
Pippi Langkous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik 
denk wel dat ik het kan.’
Doe ook mee met de ouder-kind workshop onder 
begeleiding van de choreografe Joke Laureys. De 
workshop is een speelse ontmoeting tussen een ouder/
begeleider en hun kind. Een actieve manier om van 
binnenuit kennis te maken met dans in de meest sobere 
en essentiële vormen. Er is geen ervaring vereist.

Zaterdag 4 maart 
20 uur
TER VESTEN
prijs 17 | 16 | 14 | 9 EUR
leeftijd vanaf 8 jaar

OUDER-KIND-WORKSHOP 
Zaterdag 4 maart  
van 15 tot 17 uur
TER VESTEN
prijs 5 EUR
ouder/begeleider en hun kind vanaf 8 jaar

GRATIS CHIPS! (5+)
Een kleutervoorstelling van compagnie barbarie 
Wat deze voorstelling met chips te maken heeft? 
Misschien op het eerste gezicht weinig. Chips zien er voor 
iedereen gelukkig nog hetzelfde uit. Maar als er blauwe 
en roze chips zouden zijn, aten de meisjes dan enkel nog 
de roze en de jongens de blauwe? Dat er verschillen zijn 
tussen jongens en meisjes, dat staat vast. Dat we aan 
die verschillen veel te veel belang hechten staat nog 
veel vaster. Tijd voor verandering! Want de strijd om een 
gelijkwaardige behandeling tussen jongens en meisjes is 
nog niet gestreden!
Met een vrolijk gehamer en een zak vol roze zaligheid 
zullen de kinderen en ook de volwassenen meegenomen 
worden in een absurd universum waar er stevig 
gerammeld wordt met de bestaande stereotypen. En wie 
zoet is krijgt misschien wel chips of zo…

Zondag 19 maart 
15 uur
TER VESTEN
prijs 11 | 8 EUR
leeftijd vanaf 5 jaar

FAMILIEFILM DE BESTE 
VERJAARDAG OOIT (4+)
Een leuke filmnamiddag met aangepaste activiteiten 
voor en na de voorstelling.

©Jeroen Vanneste

©Franky Verdickt

TER VESTEN
Gravenplein 2 | 9120 Beveren 
T 03 750 10 00
E tervesten@beveren.be 
www.tervesten.be

©Franky Verdickt©Flore Vitel

Donderdag 6 april 
van 14 tot 17 uur 
film om 15 uur
TER VESTEN
prijs 5 | 4 EUR
leeftijd vanaf 4 jaar

zie p.20
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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
Minder dan 3 uren: 5,02 EUR
Tussen 3 en 6 uren: 7,57 EUR
Meer dan 6 uren: 15,11 EUR
Vrijblijvend
Drankje: 0,35 EUR
Vieruurtje: 1,50 EUR
Warme maaltijd: 3,00 EUR

25 % korting op de opvangtarieven voor kinderen uit 
hetzelfde gezin.
Meer info over tarieven vind je terug via onze website 
www.vzwballonneke.be in ons huishoudelijk 
reglement.

INSCHRIJVING
Ben je nieuw?  
Ga dan naar www.vzwballonneke.be/opvangaanvraag 
en vul het formulier in. Je ontvangt een infomail, een 
link naar het ouderportaal en een wachtwoord. Je kan 
inschrijven voor de krokus- en paasvakantie via het 
ouderportaal vanaf woensdag 11 januari om 8.30 uur.

ANNULEREN EN WIJZIGEN
Alle annulaties dien je schriftelijk door te geven via 
buitenschoolse@vzwballonneke.be.
Annuleren en wijzigen van opvangdagen voor de 
krokusvakantie kan kosteloos tot vrijdag 17 februari 
voor 9 uur en voor de kerstvakantie tot vrijdag  31 
maart  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.

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

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

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

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

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

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

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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’T BOELLEKE
’t Boelleke biedt kwalitatieve opvang aan met een 
aangepast activiteitenprogramma rond verschillende 
thema’s waarbij de kinderen ook vrij kunnen spelen 
en ravotten. Er is heel wat ruimte en speelmateriaal 
beschikbaar. Indien je een login hebt, kan je nu 
al je dagen online reserveren! Voor een aanvraag 
tot inschrijving kan je terecht op onze website 
www.tboelleke.be.

TARIEVEN VAKANTIEDAGEN
Minder dan 5 uren: 10 EUR
Meer of gelijk aan 5 uren: 15 EUR
Warme maaltijd (vrijblijvend): 4 EUR
Vieruurtje: inbegrepen in de prijs
25% op de opvangtarieven voor kinderen uit hetzelfde  
gezin als deze op het zelfde moment aanwezig zijn.

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

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

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

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

KINDERCLUB ‘T BOELLEKE 
SPEELMADELIEFJE 
Van 2,5 tot 12 jaar
Cauwenstraat 7 | Vrasene
T 03 755 69 83
T 0468 42 76 49
E tboelleke.speelmadeliefje@d-care.be

MEER INFORMATIE & INSCHRIJVINGEN
Kasteeldreef 63 | 9120 Beveren
T 03 775 38 41
T 0468 48 73 48
E tboelleke.bko@d-care.be
www.tboelleke.be

NAAR HET BUITENLAND?  
VERGEET DE KIDS-ID NIET!

De Kids-ID, een elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar, is niet verplicht in 
België, maar wel als u naar het buitenland reist. Ook als u een uitstapje plant net over de grens.
Zo’n Kids-ID is meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Met de dienst ‘Hallo Ouders’ 
biedt de kaart kinderen ook bescherming in noodgevallen.
Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet. 

 Vraag de Kids-ID tijdig aan! 
U kunt op afspraak een Kids-ID aanvragen bij de gemeente. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn. 
In aanloop naar vakantieperiodes kan de wachttijd oplopen!  
Daarom vraagt u de Kids-ID best tijdig aan.
Een Kids-ID kost 6,70 EUR (normale procedure). U hebt ook een pasfoto nodig van uw kind die voldoet 
aan de ICAO-normen en niet ouder is dan 6 maanden.

Meer informatie over de Kids-ID en een afspraak maken: www.beveren.be of T 03750 15 11
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Inschrijven voor gemeentelijke activiteiten 
kan vanaf woensdag 11 januari 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  

11 januari 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  11 januari 
tussen 19 en 20 uur. Ook in de bib kunt u een 
computer met internetverbinding gebruiken. Breng 
wel het nodige mee om uw online betaling in orde 
te maken (bankkaart, kaartlezer …).

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

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

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

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

Om privacyredenen is het onmogelijk om online 
te controleren wie wel of geen UiTPAS met 
kansentarief heeft. Als u in aanmerking komt 
voor deze korting, vragen wij u om in te schrijven 
aan de balie van de Sportdienst op woensdag 
11 januari van 19 tot 20 uur. Na 12 januari kunt u 
uw kind inschrijven aan de Vrijetijdsbalie in het 
gemeentehuis.

KIA-CHEQUE (KIND IN ACTIE)
Elk kind van 2 tot 18 jaar dat ofwel
• recht heeft op verhoogde tegemoetkoming in de 

ziekteverzekering
• uit een gezin komt waarbij het netto belastbaar 

gezinsinkomen niet hoger is dan 33 000 EUR
• uit een gezin komt met schuldenlast
heeft recht op een KIA-cheque van 25 EUR te 
besteden aan vrijetijdsactiviteiten.
U kunt uw inschrijvingsbewijs van Vakantietoppers 
hiervoor gebruiken. Kinderen die recht hebben op 
een UiTPAS met kansentarief, hebben ook recht op 
deze KIA-cheque.

Meer info over de KIA-cheque

SOCIAAL HUIS

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



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

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

Met een UiTPAS Reynaert met kansentarief krijg je een fikse 
korting, zie hiervoor op p. 39.

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

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

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

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

sportdienstbeveren
jeugddienst
bibbeveren
Ter Vesten Beveren
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