Vakantie?
Dat is sporten en spelen!
speelpleinwerking | vakantieopvang | sport- & themakampen
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Hey
Ninoofse jeugd!
Deze brochure is de ideale
manier om jullie vakanties
te plannen. Speelpleinwerkingen,
allerlei sporten, kampen met vrolijke
thema’s, kampjes voor stoere kids
en voor prinsessen. Of maak je liever
kennis met het boerderijleven? Dan
ben je in Ninove aan het juiste adres!
Wij brengen ideeën om de vakantie
op een creatieve, sportieve of speelse manier met (nieuwe) vrienden
door te brengen! Tijdens de schoolvakanties is er heel wat te beleven,
met aandacht voor elk kind en voor
elk talent.

Inschrijven

Een UiTPAS …
niets dan
voordelen!

Symbolen

Spel

?

Wat

Creatief/
thema

Sport

Waar

Wanneer

Inschrijven is verplicht en definitief
na betaling. Hoe je moet inschrijven
kan afwijken per kamp/activiteit.

Praktisch
Wat houdt een deelname in
• Verzekering tegen lichamelijke
ongevallen bij deelname.
Schade aan materiaal, brillen,
kledingstukken en persoonlijke
voorwerpen zijn niet verzekerd.
Het wordt expliciet vermeld als
er een specifieke verzekering van
toepassing is.

Uren

€
Prijs

Heb je een beperkt inkomen?

Wat

Doelgroep

Nuttige info

Inschrijven

!

Nieuw!

Een UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart voor iedereen die aan vrije tijd
doet. Je spaart punten bij activiteiten en ruilt achteraf je punten voor
kortingen, gratis tickets, cadeautjes en
exclusieve voordelen.

Prijs
• 5 euro (éénmalig)
• 2 euro (jonger dan 18 jaar)

Verkooppunten
• Dienst cultuur en evenementen,
Oudstrijdersplein 6
• Sportdienst, Parklaan 15
• Bibliotheek, Graanmarkt 12
• CC De Plomblom, Graanmarkt 12

• Voor tussenkomsten via de
mutualiteit kun je terecht bij de
infobalie van jouw mutualiteit.
• Fiscale attesten worden vanuit
de diensten bezorgd of kan je
raadplegen via Ticketgang.
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Alvast veel
speelplezier!

Een UiTPAS met kansentarief is gratis.
Je hebt recht op korting bij UiTPASactiviteiten en kan punten sparen.
Deze pas kan je aanvragen bij:
• Sociaal Huis als je er een
hulpverleningsdossier hebt
Bevrijdingslaan 7 | 054 50 50 50
welzijn@sociaalhuisninove.be
• Teledienst als je (nog) geen
hulpverleningsdossier hebt
bij het Sociaal Huis
Oude Kaai 13 | 054 32 24 54
info@teledienst-ninove.be

Vakantiewerking doet mee
Alle werkingen in deze folder
werken met UiTPAS. Je kan er dus
punten sparen en als je recht hebt,
inschrijven aan kansentarief. Enkel
voor IBO ’t Kadeeken geldt een
apart sociaal tarief.

Meer informatie
www.uitpas.be

UiTPAS Dender
3

KERST

KROKUS

PASEN

X

X

02/01 - 06/01

X

X

20/02 - 24/02

X

X

03/04 - 07/04

X

X

X

10/04 - 14/04

X

X

X

03/07 - 07/07

X

X

X

10/07 - 14/07

X

X

X

17/07 - 20/07

X

X

X

24/07 - 28/07

X

X

X

31/07 - 04/08

X

X

07/08 - 11/08

X

14/08 - 18/08

X

X

22/02 - 23/02

X

X

X

05/04 - 06/04

X

X

12/04 - 13/04

PL
O
M
DE

C

C

O
E
RE
B

DI
X

X

X

X

X

X

X

12/07 - 13/07

X

X

X

X

17/07

X

POLLARE

X

X

X

X

26/07 - 27/07

X

X

BMX

X

X

X

X

31/07 + 02/08 - 03/08

X

X

X

OKEGEM

X

X

X

X

09/08 - 10/08

X

X

X

X

X

X

X

X

14/08 + 16/08 - 17/08

21/08 - 25/08

X

X

X

X

X

28/08 - 31/08

X

X

X

HERFST

30/10 - 03/11

X

X

X

volg de webpagina

KERST

25/12 - 05/01

X

X

volg de webpagina

X

X

X

X

X

26
27
30
25
28
31
32

BL
O
M

20/02 - 22/02

X

BMX

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

EI
RH
TA

TO
E
RA
TJ
E

PA
N

-N
PA
RT
Y

O
W
BE
SH

Tsjaka
Showbeest
Party-N-Kids
Ratjetoe
Panta Rhei
Direboe
CC De Plomblom

04/01 - 05/01

X
X

ES
T

IE
NS
TS
T
JA
KA

SP

EX

W
EN

TR

A

TE

O
RT
D

KA
HO
BB
ES

D
JE

UG

EK
RA
TS
RO
T
KA
R

BB

26/12 - 30/12

8
10
12
14
15
15
16
18

X

ZOMER

4

HA

2023

‘t
KA
D

EE

KE
N

Wat?
Waar?
Wanneer?

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

-K
ID
S

’t Kadeeken
Habbekrats
Jeugddienst Karrot
Jeugddienst Extra
Wenteka Speelplein
Hobbes Speelplein
Hobbes Jeugdkampen
Sportdienst

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

5

‘t Kadeeken

2,5 -12 jaar

Buitenschoolse kinderopvang

?

Wat

Dossier

’t Kadeeken is het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) van de
stad Ninove en is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.
Ze bieden opvang in een geborgen, huiselijke sfeer, met aandacht
voor ieders groeikansen. Elk kind is uniek. Kinderen hebben een
leuke tijd met vrije keuze tussen het aanbod van spelletjes, knutselen, uitstappen en vrij spel.

Vooraleer je je kind kan inschrijven, moet je een
dossier aanmaken via www.ninove.ticketgang.eu.
De inschrijving is pas geldig als het dossier volledig is.

Waar
IBO ’t Kadeeken, Parklaan 13a, 9400 Ninove.

Wanneer
• In alle schoolvakanties, voor- en naschools, op woensdagnamiddag
en op schoolvrije dagen.
• Kerstvakantie: maandag 26 december 2022 tot vrijdag 6 januari 2023
• Krokusvakantie: van maandag 20 februari tot vrijdag 24 februari 2023
• Paasvakantie: van maandag 3 april tot vrijdag 14 april 2023
• Zomervakantie: van maandag 3 juli tot donderdag 31 augustus 2023
• Herfstvakantie: van maandag 30 oktober tot vrijdag 3 november 2023
• Kerstvakantie: van maandag 25 december tot vrijdag 5 januari 2024

€

Prijs tijdens vakanties
• Minder dan 3 uren: € 3,50 per kind
• Halve dag (0-6 uur): € 5,50 per kind
• Hele dag (> 6 uur): € 10,50 per kind
• Een tien- en vieruurtje zijn in de prijs inbegrepen.

Nuttige info
Meebrengen: lunchpakket.
Prijsvermindering: 25% korting wanneer er gelijktijdig meerdere
kinderen uit hetzelfde gezin worden ingeschreven. Sociaal tarief is
mogelijk. Informeer je in ’t Kadeeken.
Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar
sociaalhuisninove.be/buitenschoolse-opvang of via mail
kadeeken@ninove.be.

Uren
Van 6u45 tot 19u.

Doelgroep
Vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar.
Tijdens de schoolvakanties: voorrang voor kinderen tot en met
6 jaar en voorrang voor kinderen die wonen of naar school gaan in
Ninove.

Inschrijven
Inschrijven is mogelijk vanaf de eerste dag na de voorafgaande
vakantie. Als ouder word je per e-mail op de hoogte gebracht
wanneer de inschrijvingen van de vakantieperiodes plaatsvinden.
Ondervind je moeilijkheden met het online inschrijven?

‘t Kadeeken

Neem dan contact op met IBO ’t Kadeeken.
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Habbekrats

8 - 18 jaar

Jongerenwerking - vrijetijdswerking, themakampen

?

Wat
Habbekrats, een jeugdorganisatie
die zich overal in het land inzet voor
kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar op
zoek naar warmte, vriendschap, avontuur
en hulp, heeft ook een stek in Ninove.
Tibout en Mauro, de Habbekratsbegeleiders in
Ninove, vind je in hun lokaal The Kidz in jeugdcentrum De Kuip.
Je kan er terecht voor sport- en spelactiviteiten, wandelingen,
gezelschapsspelen, fietstochten en chill-momenten. Habbekrats
organiseert in de vakanties en in het weekend ook themakampen.
Inschrijven voor die kampjes kan eenvoudig door Tibout of
Mauro aan te spreken, door een berichtje te sturen via de
Instagrampagina van Habbekrats Ninove of online via habbekrats.
be onder ‘De habbekratshelden’.

Wanneer
Dagelijkse werking
Van dinsdag tot en met zaterdag kan je Mauro en Tibout spotten
in Ninove. Volg hen via sociale media om de wekelijkse planning
op te volgen.
Kampen
Kampen vind je op habbekrats.be onder ‘De Habbekratshelden’.
Daar kan je ook inschrijven.

Inschrijven
Dagelijkse werking en daguitstappen
Voor de dagelijkse werking hoef je niet in te schrijven, je kan
gewoon langsgaan in The Kidz. Voor de daguitstappen schrijf je in
via habbekrats.be

Waar
Dagelijkse werking
Habbekrats heeft zijn stek in The Kidz, hun lokaal in jeugdcentrum
De Kuip, Parklaan 1.
Kampen in ‘Het avonturenhuis’
Habbekrats beschikt ook
over een eigen vakantiehuis. ‘Het Avonturenhuis’
(La Maison d’Evasion) is een
uitvalbasis voor bijna 100
kampdagen per jaar. ‘Het
avonturenhuis’ is een warme thuis voor jongeren, met
open haard, een gezellige
eetplaats, 62 comfortabele
bedden, professioneel ingerichte keuken en avontuurlijke tuin in het hartje van
de Ardennen. Je kan dit vakantieverblijf vinden tussen
Le Baraque Fraiture en La
Roche, Béresmenil 4 - 6982
La-Roche-En-Ardenne.
8

Kampen
Voor de kampen schrijf je in via habbekrats.be. Je kan ook een
berichtje sturen via de Instagrampagina van Habbekrats Ninove

€

Prijs
Dagelijkse werking
De dagelijkse werking is gratis. Voor de daguitstappen betaal je
soms een bijdrage.
Kampen
Kampen kosten 10 euro per dag, je bent wel verplicht in te schrijven voor het volledige kamp.

Nuttige info
Inbegrepen in de Habbekratskampen: verschillende activiteiten, 3
maaltijden per dag, mogelijkheid om groenkaarten te krijgen (met
deze groenkaart kan je betalen op het volgende kamp), vervoer
van het trefpunt naar de kampplaats en een slaapplaats. Alle
kampen zijn met overnachting.

Habbekrats

De jongeren zijn verzekerd tijdens alle activiteiten.
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Jeugddienst

6 - 14 jaar

Speelpleinwerking Karrot

?

Wat

Inschrijven

Speelpleinwerking Karrot is een gevestigde waarde van de stad
Ninove. Vanaf 6 jaar is speelpleinwerking Karrot er voor jou.
Spelen in het park, creatieve opdrachten, knutselen, dansen,
sporten… Hier vind je het allemaal! We werken wekelijks rond
een nieuw thema en nemen jou mee op avontuur. We organiseren
workshops, sportactiviteiten en uitstappen. Kinderen die nood
hebben aan taalondersteuning kunnen op spelende wijze hun
kennis onderhouden.

Inschrijven is mogelijk voor de paasvakantie vanaf
27 februari 2023 en voor de zomervakantie vanaf 18 april 2023.

Inclusief? We kunnen ondersteuning bieden dankzij animatoren
die een hart voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis
hebben. Deze plaatsjes zijn beperkt en zijn pas definitief na een
intakegesprek!

Waar

Dossier

€

Vooraleer je je kind kan inschrijven, moet je een account
aanmaken via www.ninove.ticketgang.eu. De inschrijving is pas
geldig wanneer het account volledig is. Bij vragen contacteer de
jeugddienst 054 50 56 56 of jeugd@ninove.be.

Prijs
Volledige dag € 6,00

€ 1,50

Nuttige info
• Inbegrepen: verzekering, drankje en vieruurtje.

Jeugdcentrum De Kuip,
Parklaan 1, Ninove.

• Meebrengen: brooddoos met lunch, fruit en koek voor tijdens
de pauzes, een herbruikbare drinkfles en speelkledij.

Wanneer

• Tijdens de zomervakantie worden uitstappen ingepland.
Die dag is er geen gewone speelpleinwerking.
Speelpleinwerking Karrot is gesloten op vrijdag 21 juli 2023.
• Achter de schermen werken we aan een breder aanbod.
De laatste nieuwtjes verneem je via onze sociale media!

• Paasvakantie van 3 april tot
en met 14 april 2023.
• Zomervakantie van 3 juli tot
en met 18 augustus 2023
(niet op feestdag
21 juli 2023).

Uren
• Elke dag van 8u tot 17u. Ten
laatste aanwezig
om 9u. Kinderen kunnen
opgehaald worden vanaf 16u.
• Voor- en/of na-opvang
• Voor opvang kan je terecht in IBO
’t Kadeeken. Let op, je moet apart inschrijven
via Ticketgang. Dagelijks haalt een animator van speelpleinwerking Karrot de kinderen op om 8u en brengt ze terug om 17u.
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Jeugddienst
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Jeugddienst

6 - 14 jaar

Mobiele speelpleinwerking in Pollare en Okegem

?

Wat

Uren

Een week dolle pret speciaal voor kinderen uit de buurt met onze
mobiele speelpleinwerking op locatie tijdens de zomervakantie in
de buurthuizen van Pollare en Okegem voor kinderen vanaf 6 jaar
tot en met 14 jaar.

Van 8u30 tot 17u.
Kinderen moeten aanwezig zijn voor 9u en kunnen
opgehaald worden vanaf 16u.
Opgelet: Er is geen voor- en na-opvang.

Waar

Inschrijven

• Mobiele speelpleinwerking Pollare in de parochiezaal, PollareDorp 13.

Inschrijven is mogelijk vanaf 18 april 2023.

Dossier

• Mobiele speelpleinwerking Okegem in buurthuis ’t Kouterken,
Kouterbaan 34.

Vooraleer je je kind kan inschrijven, moet je een account aanmaken via ninove.ticketgang.eu/. De inschrijving is pas geldig als het
account volledig is.

Wanneer
• We komen naar Pollare van 24 juli tot en met 28 juli 2023.
• We komen naar Okegem van 7 augustus tot en met
11 augustus 2023.

Bij vragen contacteer de jeugddienst 054 50 56 56 of jeugd@
ninove.be.

€

Prijs
Een volledige week € 30,00			

€ 7,50

Nuttige info
• Inbegrepen: verzekering, drankje en vieruurtje.
• Meebrengen: lunchpakket, herbruikbare drinkfles en
speelkledij.

Jeugddienst
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13

Jeugddienst

vanaf 6 jaar

BMX-kampen

?

Speelplein Wenteka
Speelpleinwerking

Wat

Wat

Tijdens de zomervakantie worden BMX-kampen gegeven
door 2 ervaren riders die hun kunsten willen aanleren aan
jonge durvers. De focus ligt op BMX’ers die basictricks willen
bijleren, zoals bunnyhoppen, indroppen… We sluiten de week af
met een echte BMX-contest waar de jongeren de aangeleerde
trucjes kunnen showen aan de ouders.

Speelpleinwerking in Denderwindeke i.s.m. Gezinsbond
Denderwindeke.

Waar
Stedelijke Basisschool Windekind, Kruisveldstraat 20 en
Speelterrein Wenteka, Bokkendries 9, Denderwindeke.

Belangrijk! Een eigen BMX, valbescherming en een valhelm zijn
verplicht! Voeg bij de inschrijving een foto van de BMX toe om te
garanderen dat de fiets voldoet om deel te nemen.

Wanneer
Tijdens de zomervakantie van 3 juli tot en met 25 augustus 2023.

Waar

Uren

Skatepark Ninove (stadspark).

• Van 9u tot 17u.

Wanneer

• Voor- en na-opvang van 7u tot 18u.

• BMX-kamp 1 van 10 juli tot en met 14 juli 2023.

Inschrijven

• BMX-kamp 2 van 31 juli tot en met 4 augustus 2023.

Inschrijven via www.wenteka.com.

Uren
Van 9u30 tot 15u30.

€

Opgelet: er is geen voor- of na-opvang mogelijk.

Inschrijven

Prijs
Betalen bij het inschrijven via wenteka.weebly.com.
€ 2,50

Korting! Leden van de Gezinsbond krijgen per dag/per kind € 2,00
korting.

Dossier
Vooraleer je je kind kan inschrijven, moet je een account
aanmaken via ninove.ticketgang.eu. De inschrijving is pas geldig
als het account volledig is. Bij vragen contacteer de jeugddienst
054 50 56 56 of jeugd@ninove.be.

Nuttige info
Meebrengen: lunchpakket		
Heel veel speelplezier
een ganse zomer lang!

Prijs
Per week € 35,00			

Er kan per dag ingeschreven worden (geen halve dagen).

Per dag € 10,00			

Inschrijven is mogelijk vanaf 18 april 2023.

€

4 - 12 jaar

€ 8,75

Nuttige info
Inbegrepen: drankje en verzekering.
Meebrengen: eigen BMX, valbescherming, brooddoos met lunch,
fruit en koek voor tijdens de pauzes, een herbruikbare drinkfles en
aangepaste kledij.
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Jeugddienst

Wenteka

100

15

Hobbes

3 - 12 jaar

Speelpleinwerking

?

Hobbes
Jeugdkampen

Wat

Wat

Speelpleinwerking in het hart van Appelterre met een
aparte kleuterwerking! Gemotiveerde animatoren, eigen
speelterreinen met groots speelbos en megaboomhut. Hier kan
ieder kind zichzelf zijn.

Jeugdkampen Hobbes in Appelterre.

Waar

Wanneer

Waar
In de gebouwen van Chiro Appelterre, Dorp 13a, Appelterre.
• Kamp Hobbes Kleuter van 3 april
tot en met 7 april voor de leeftijd
2017-2018-2019-2020
• Kamp Hobbes Adventure van 24 juli
tot en met 28 juli voor de leeftijd
2014-2015-2016
• Kamp Hobbes Adventure van 7 augustus
tot en met 11 augustus voor de leeftijd
2011-2012-2013
• Kamp Hobbes Adventure van 7 augustus
tot en met 11 augustus voor de leeftijd
2009-2010

In de stedelijke basisschool Appelterre, Dorp 13a, Appelterre.

Wanneer
Tijdens de zomervakantie van 3 juli tot en met
25 augustus 2023.

Uren
• Van 9u tot 16u.
• Voor- en na-opvang: vanaf
7u30 en na opvang tot 17u30.

Inschrijven

€

Via speelpleinhobbes.be. Vooraf inschrijven is
niet verplicht.

Uren
• Van 9u tot 16u.
• Voor- en na-opvang in speelplein Hobbes (in
de prijs inbegrepen) vanaf 7u30 tot 17u30.

Prijs
• Volledige dag € 8,00		
• Halve dag € 4,00		
• Kleuters € 10,00		

€ 2,00
€ 1,00
€ 2,50

Betalen kan de dag zelf ter plaatse, cash, elektronisch of via een meerbeurtenkaart. Hiervoor kan
je vooraf een voorschot betalen via overschrijving. Dit wordt de eerste dag omgezet in een
meerbeurtenkaart.
De plaatselijke KWB en Gezinsbond bieden een
tussenkomst van elk € 1,00/dag.

Nuttige info

Kamp
per leeftijd

Inschrijven

€

Is enkel mogelijk per week via speelpleinhobbes.
be.

Prijs
Betalen per overschrijving per kamp
€ 95,00			
€ 23,75

Nuttige info
Meebrengen: lunchpakket

Meebrengen: lunchpakket
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Sportdienst

Leeftijd
afhankelijk
van kamp

Sportkampen

?

Wat

Dossier

Sportkampen voor kleuters, lager
onderwijs en specifieke kampen en
sportdagen voor tieners.

Vooraleer je je kind kan inschrijven,
moet je een account aanmaken via
ninove.ticketgang.eu. Je kan je kind pas
inschrijven als het account volledig is.

Waar
Sporthal ’t Sportstekske,
Parklaan 15, Ninove. Indien andere
locatie, wordt dit expliciet vermeld.

€

Wanneer
Iedere schoolvakantie.

Uren
• Van 10u tot 16u.
• Voor- en naopvang
Indien je als ouder voor- of na opvang
wenst voor je kinderen, dan dient er
eerst een dossier aangemaakt te worden
via ’t Kadeeken - ninove.ticketgang.eu.
Je kind kan pas worden ingeschreven
als het dossier volledig is.

Prijs
Prijs per sportkamp.

Meebrengen
• Gepaste, sportieve kledij en reservekledij voor kleuterkampen.
• Kleuterkampen: afhankelijk van het
thema aangepaste (verkleedkledij op
de laatste dag (niet verplicht).
• Lunchpakket en drinkbus (geen
petflesjes) - middagdrankje en water
inbegrepen in de prijs.

Op vrijdag 6 januari 2023
We verplaatsen ons naar Skidôme Terneuzen waar je kan kiezen
uit initiatie skiën of snowboarden onder begeleiding.
Nadien is er een vrij moment om te skiën of te snowboarden.
In samenwerking met sportdiensten Haaltert en Herzele.
• Doelgroep:

10 - 18 jaar

• Deelnameprijs: € 50,00

€ 3,00

KROKUSVAKANTIE 2023
DANSMIX

Van maandag 20 februari t/m woensdag 22 februari 2023
Hiphop, breakdance, moderne dans… verschillende dansgenres
komen aan bod in dit sportkamp!
Monitoren leren je allerlei dansstijlen en danscombinaties aan.
7 - 12 jaar, indeling in leeftijdsgroepen
13 - 16 jaar, dansen in een aparte groep

• Deelnameprijs: € 36,00 		

Zie per sportkamp.

€ 9,00

PAASVAKANTIE 2023

Inschrijven
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SKIDAG TERNEUZEN

• Doelgroep:

Doelgroep

Inschrijven doe je online via ninove.be/
online-inschrijven-voor-sportkampen.
We starten de inschrijvingen voor alle
kampen op maandag 9 januari 2022. De
inschrijvingsperiode loopt steeds tot het
moment dat een sportkamp volzet is.
Wanneer de limiet van een sportkamp is
bereikt, staat dit op het online-inschrijvingsprogramma en wordt een wachtlijst
aangemaakt.

KERSTVAKANTIE 2023

We gaan voor
ECO-sportieve sportkampen:
• ECHT MOBIEL: kom te voet of met
de fiets, carpool met je vrienden.
• SPAAR WATER: neem je drinkbus
mee en drink water van onze
waterfontein.
• VERBRUIK VERSTANDIG: sorteer
afval en laat geen afval achter op de
grond.

KLEUTERKAMP

van maandag 3 april t/m woensdag 5 april 2023
Thema: Circus
Klimmen en klauteren op en over alle hindernissen, springen op de
reuzetrampoline, op het springkasteel en de airtrack, jongleren als
echte circusartiesten.
• Doelgroep:

3 - 6 jaar

• Deelnameprijs: € 36,00			€ 9,00

Sportdienst
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ZOMERVAKANTIE 2023

ADVENTURE CAMP Durbuy
Van dinsdag 4 april t/m vrijdag 7 april 2023
We maken er een onvergetelijk vierdaags Adventure Camp van in
Durbuy om er high ropes, kajak, Adventure Parc, speleologie via
Ferrata, mountainbike en vele andere avontuurlijke en uitdagende activiteiten in het fantastische Adventure Valley te beleven.
De avondactiviteiten beloven leuk te worden: crosscountry spel,
stadsspel, fakkeltocht en kampvuur.
In samenwerking met sportdiensten Haaltert en Herzele.
Doelgroep:		

10 - 16 jaar		

Deelnameprijs:

€ 210,00

		

€ 52,50

DANSMIX

van maandag 3 juli t/m vrijdag 7 juli 2023
Ben je gek van leuke muziek en kriebelt het meteen om op deze
muziek te dansen? Dan is deze dansmix beslist iets voor jou! De
animatoren zorgen voor danscombinaties en choreografieën, in
verschillende dansstijlen. Slotshow op vrijdag 7 juli 2023.
Doelgroep:
7 - 12 jaar, ingedeeld in leeftijdsgroepen
13 - 16 jaar, dansen in een aparte groep
Deelnameprijs:

OUTDOOR CHALLENGE

van maandag 3 juli t/m vrijdag 7 juli 2023

DANSMIX
Van dinsdag 11 april t/m vrijdag 14 april 2023
Verschillende dansstijlen komen aan bod in dit sportkamp!
De animatoren leren je allerlei choreografieën en op het einde van
de week heb je heel wat dansen onder de knie. Aan de ouders worden de dansen getoond tijdens een prachtige slotshow.
Doelgroep:		
		

7 - 12 jaar, indeling in leeftijdsgroepen
13 - 16 jaar, dansen in een aparte groep

Deelnameprijs: 		

€ 48,00		

€ 12,00

MOUNTAINBIKEKAMP
Op donderdag 13 april t/m vrijdag 14 april 2023
We starten met een korte initiatie mountainbike, waarbij de
vaardigheid van de deelnemers getest wordt. Nadien trekken we de
natuur in langs mooie en rustige veldwegen in de eigen streek, gekoppeld aan toffe opdrachten en uitdagingen onderweg.
Voorwaarden: minimum 25 km kunnen fietsen, eigen fiets en helm
meebrengen.
In samenwerking met de sportdiensten Haaltert en Herzele.
Doelgroep:

11 - 16 jaar

Deelnameprijs:

€ 24,00 			

€ 6,00

Outdoor sporten en spelen op verschillende locaties en sportieve
uitdagingen aangaan vormen de rode draad doorheen dit sportkamp. Naast de klassieke sporten is er een groot aanbod aan
alternatieve bewegingsvormen: teambuilding, obstakelparcours,
oriëntatieloop, padel initiatie, …
Doelgroep:
7 - 12 jaar
Deelnameprijs:

€ 60,00			

€ 15,00

TRIATLONKAMP

van woensdag 12 juli t/m vrijdag 14 juli 2023
De 3 disciplines lopen, zwemmen en fietsen komen tijdens dit kamp
aan bod. De technieken van deze disciplines worden aangeleerd om
dan nadien toe te passen in een minitriatlonwedstrijd. Hou je van
deze uitdaging, aarzel dan niet en schrijf je in voor het triatlonkamp!
We bieden start to triatlon aan voor kinderen van 11 tot 13 jaar
om kennis te maken met de sporttakken. Van de 14 tot 17-jarigen
wordt enige kennis van de sporten verwacht.
In samenwerking met sportdiensten Haaltert en Herzele en sportorganisatie GETT uit Geraardsbergen.
Voorwaarden:
Materiaal: eigen fiets meebrengen – de oudsten brengen best een
koersfiets mee.
Doelgroep:
11 - 17 jaar, opgedeeld in de leeftijdsgroepen
11 - 13 jaar (start to triatlon) en14 - 17 jaar (triatlon)
Deelnameprijs:
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€ 60,00			€ 15,00

€ 45,00			

Sportdienst

€ 11,25
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KLEUTERKAMP

BIKEKAMP

van woensdag 12 juli t/m vrijdag 14 juli 2023

van woensdag 16 augustus t/m vrijdag 18 augustus 2023

Thema: Superhelden
Onze superhelden komen samen in onze sporthal, ze vliegen door de opdrachten en we testen wie de grootste superkracht heeft. Ben jij ook een
superheld? Kom dan zeker langs!
Op vrijdag mag je verkleed als jouw superheld naar de sporthal komen.

Dit bikekamp wordt samen met de sportdiensten van Haaltert en
Herzele georganiseerd. We starten met het testen van je fietsvaardigheid om nadien de begeleide tochten aan te vangen. Tijdens
deze tochten wordt er een minitijdrit, klimtijdrit gehouden en
worden verschillende dagklassementen bijgehouden. Word jij de
winnaar van een van de klassementen?
We brengen een bezoek aan de wielerpiste Herzele en aan het wielercentrum Eddy Merckx voor een baaninitiatie en een BMX-initiatie.
Voorwaarden: Fietshelm en een fiets (racefiets of mountainbike)
die in orde is zijn verplicht, alsook gepaste kledij. Minimum 25 km
kunnen fietsen. De deelnemers worden opgesplitst volgens niveau
en krijgen een aangepast programma.

Doelgroep:

3 - 6 jaar

Deelnameprijs:

€ 36,00			€ 9,00

SPORTKAMP VOOR MENSEN MET BEPERKING
van maandag 17 juli t/m woensdag 19 juli 2023
Sportkamp voor mensen met fysieke of mentale beperking, voor alle leeftijden. De monitoren staan in voor aangepaste sporten en zorgen voor een
leuke driedaagse. Je doet balspelen, bewegen op muziek, wandelzoektocht,
atletiek, boogschieten, ….
Doelgroep:

mensen met beperking - alle leeftijden

Deelnameprijs:

€ 36,00			

€ 9,00

11 - 16 jaar (deelnemers moeten 11 jaar zijn
op het ogenblik van het sportkamp)

Deelnameprijs:

€ 45,00			

€ 11,25

KLEUTERKAMP
van woensdag 16 augustus t/m vrijdag 18 augustus 2023

DANSMIX

Thema: Piratenkamp

van dinsdag 1 augustus t/m vrijdag 4 augustus 2023
Kom je amuseren tijdens onze dansmix! Je leert choreo’s in verschillende
stijlen, je komt uit in ‘dance battles’, je combineert ritme tijdens drums alive.
We tonen onze dance moves tijdens de slotshow op vrijdag 4 augustus 2023.
Doelgroep:

7 - 12 jaar, ingedeeld in leeftijdsgroepen
13 - 16 jaar, dansen in een aparte groep

Deelnameprijs:

€ 48,00			

€ 12,00

SPORTCLUBKAMP
van maandag 7 augustus t/m vrijdag 11 augustus 2023
We maken kennis met verschillende sporten en de lesgevers van de verschillende sportclubs leren je tips & tricks om de sporten (nog) beter onder de knie
te krijgen. Per halve dag plannen we een andere sporttak. Basketbal, volleybal,
hockey, padel, atletiek, boksen, dansen…
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Doelgroep:

Doelgroep:

7 - 12 jaar

Deelnameprijs:

€ 60,00			€ 15,00

Als echte piraten kunnen we alle sporten aan en gaan we op zoek naar
de schat die verborgen zit in de sporthal. Kom jij meezoeken naar onze
schat? Op vrijdag mag je als een echte piraat naar de sporthal komen.
Doelgroep:
Deelnameprijs:

3 - 6 jaar
€ 36,00 			

€ 9,00

OUTDOOR CHALLENGEKAMP
van maandag 21 augustus t/m vrijdag 25 augustus 2023
We starten de week met kennis- en teambuildingsactiviteiten in
Ninove en vanaf woensdag trekken we met de fiets naar Affligem
en verblijven er tot vrijdag 25 augustus op domein Verbrugghen.
Op het programma staan er outdoor activiteiten zoals touwenparcours, deathride, klimmuur, boogschieten, touwladders, avondactiviteiten, ….
Doelgroep:

11 - 16 jaar

Deelnameprijs:

€ 160,00			

Sportdienst

€ 40,00
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Direboe

5 - 12 jaar

Boerderijkamp

CIRCUSKAMP

van woensdag 23 t/m vrijdag 25 augustus 2023

?

Wil je een echte circusartiest worden, kom dan zeker langs
op ons 3-daags circuskamp. Leer lopen op een bal, jongleren
met balletjes, een diabolo draaiende houden…
We tonen onze circustechnieken tijdens een toonmoment op vrijdag.
Doelgroep:

7 - 12 jaar		

Deelnameprijs:

€ 36,00			€ 9,00

dinsdag 29 augustus 2023

Samen met de sportdiensten van Haaltert en Herzele organiseren we een
avonturendag in The Outsider Aalst. De Climbtower, het touwenparcours Blue
Diamond, Mega-sup op het water en de Black Tower staan op het programma.
De deelnemers van Ninove en Haaltert verplaatsen zich met de fiets naar Aalst.
11 - 16 jaar

Deelnameprijs:

€ 25,00			€ 3,00

Waar
Kinderboerderij Direboe, Berrebroeckstraat 34, 9400 Outer

Wanneer
• Paasvakantie (3-daagse + 5-daagse kampen).
• Zomervakantie (3-daagse + 5- daagse kampen).
• Herfstvakantie (4-daags kamp).
De juiste data zijn terug
te vinden op de website.

HERFSTVAKANTIE 2023
AVONTURENDAG POPERINGE

Uren

maandag 30 oktober 2023

• Telkens van 8u30 tot 16u.
• Na-opvang tot 16u30.

Samen met de sportdiensten van Haaltert en Herzele trekken we met de
bus naar Outside Adventure Park in Poperinge. Een uitdagend programma met o.a. paintball, Quads, muurklimmen, Survival run, hoogteparcours en deathride wordt gedurende de volledige dag afgewerkt.
Doelgroep:

11 - 16 jaar		

Deelnameprijs:

€ 45,00			

met (groot)ouders dinsdag 31 oktober 2023
Tijdens deze sportdag verwelkomen we onze kleuters, samen met hun ouders en/of
grootouders om een halve dag samen te sporten en een halve dag apart te sporten.
Volwassenen doen o.a. drums alive, badminton, gymnastiek. Beleef samen met je
(klein)kind(eren) een sportieve dag. We verwachten alle deelnemers in sportieve kledij.
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3 - 6 jaar + (groot)ouders

Deelnameprijs:

€ 12/deelnemer 		

Inschrijven

€ 3,00

KLEUTERSSPORTDAG

Doelgroep:

Heb je er al eens over nagedacht hoe het zou zijn om te
leven als een echte boer of boerin? Dan zijn deze boerderijkampen een ideale gelegenheid om daarachter te komen. Tijdens
de kampen kan je het plattelandsleven helemaal ervaren. Je mag er
dagelijks de dieren voederen en verzorgen, maakt een ritje op de rug
van de ezel of een van de pony’s en gaat wandelen met een alpaca.
Je leert bij over de honing en de bijtjes. Je leert brood bakken in
een echte houtoven. Het leven op de boerderij is een avontuur
op zich. Verder maak je tochtjes met de tractor en een huifkar.
Je maakt leuke knutselwerkjes en gaat picknicken in het bos. Bij
Direboe kan je ook genieten van jonge dieren. Ooit al eens een
lammetje de papfles gegeven? Op deze kampen mag het elke dag!

AVONTURENDAG AALST

Doelgroep:

Wat

€ 3,00

€

U kan digitaal inschrijven via kinderboerderij-direboe.be of via
manu@kinderboerderij-direboe.be. Dit vanaf de aangegeven data
(deze verschijnen op onze website en facebookpagina). Het is
enkel mogelijk om gedurende de ganse periode van het kamp in te
schrijven. Betalen moet steeds op voorhand via overschrijving.

Prijs
• 3-daags kamp:
• 4-daags kamp:
• 5-daags kamp:

€ 105,00		
€ 140,00		
€ 175,00		

€ 26,25
€ 35,00
€ 43,75

Nuttige info
Inbegrepen: Alle activiteiten op en rond de boerderij. Ontbijt, warm
middagmaal, 10-uurtje en 15-uurtje, knutselmateriaal, verzekering.
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Tsjaka vzw

3 - 6 jaar
7 - 12 jaar

Sport- en themakampen

?

Party-N-Kids
Themakampen

?

Wat
Sport- en themakampen.

Waar
Gemeentelijke Basisschool De Hazelaar,
Geraardbergsesteenweg 184, Nederhasselt.

Wanneer

Creamoves
Sportreis
All-in-one
Creafun
Sportcarrousel
Sportartiest
Sport en fun
Knutselpret

Wanneer
Kerstvakantie:
Winterkamp
Krokusvakantie: Carnavalskamp
Paasvakantie:
Paaskamp
		
Circuskamp
Zomervakantie:
Sportkamp			
Daguitstap naar Plopsa station
Safety-first kamp			
Daguitstap naar Planckendael
Dans- en voetbalkamp 		
Superhelden en prinsessenkamp
Uitstap naar Plopsaland		
Dino en unicorn-kamp 		

Van 7 jaar tot 12 jaar
van 3 april t/m 7 april 2023.
van 3 juli t/m 7 juli 2023.
van 10 juli t/m 14 juli 2023.
van 17 juli t/m 21 juli 2023.
van 24 juli t/m 28 juli 2023.
van 31 juli t/m 4 augustus 2023.
van 7 augustus t/m 11 augustus 2023.
van 14 augustus t/m 18 augustus 2023.

Prijs
Per week

€ 85,00		

€ 21,25

Na inschrijving krijgen de ouders een inschrijvingsbevestiging. Zij vragen om binnen de 10 dagen de betaling uit te voeren via overschrijving.
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12 en 13 juli 2023.
17 juli 2023.
26 en 27 juli 2023.
31 juli.
2 en 3 augustus 2023.
9 en 10 augustus 2023.
14 augustus 2023.
16 en 17 augustus 2023.

• Activiteiten van 9u tot 16u.
• Voor- en na-opvang van 7u30 tot 17u30.

Inschrijven

• Activiteiten van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.
• Opvang vanaf 8u en tot 17u.
• Einde op vrijdag om 16u!

€

4 en 5 januari 2023.
22 en 23 februari 2023.
5 en 6 april 2023.
12 en 13 april 2023.

Uren

Uren

Inschrijven via de website: tsjaka.be of via email:
inschrijven@tsjaka.be. Inschrijven kan vanaf december 2022
t/m 4 dagen voor het kamp.

Party-N-Kids organiseert mega-leuke themakampen en
daguitstappen. Ieder kind kan zich hier uitleven. Knutselen,
dansen en spelen komen steeds aan bod. Ook over de lunch
hoef je je geen zorgen te maken.
Zie website.

van 3 april t/m 7 april 2023.
van 3 juli t/m 7 juli 2023.
van 10 juli t/m 14 juli 2023.
van 17 juli t/m 21 juli 2023.
van 24 juli t/m 28 juli 2023.
van 31 juli t/m 4 augustus 2023.
van 7 augustus t/m 11 augustus 2023.
van 14 augustus t/m 18 augustus 2023.

Inschrijven

Wat

Waar

Van 3 jaar tot 6 jaar

Kabouterkamp
Detective Bas
Reis rond de wereld
Allemaal vormen
Lettercircus
Sprookjesbos
Monstertjes
Rikki en zijn vriendjes

4 - 14 jaar

€

Inschrijven kan via info@party-n-kids.be. Volg de website party-n-kids.be en facebookpagina voor meer info.

Prijs
€ 50,00 voor 2 dagen		

€ 12,50

De daguitstappen worden berekend per uitstap. De betaling kan
cash of met Payconic.

Nuttige info
Inbegrepen: Eten, koekjes, drinken en verzekering.
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Showbeest

3 - 8 jaar

6 - 12 jaar

Themakampen

?

Wat
Vzw Showbeest & Arto Entertainment Kids creëren
kampjes waar ze je meenemen in de wondere wereld van
Rikki en Lotta. Elk kamp heeft een eigen verhaallijn waar jouw
kind een hoofdrol in speelt.
De boekjes van het konijntje met z’n slappe oor zijn wereldwijd
bekend. Rikki komt ons kamp helemaal tot leven brengen. Met als
afsluiter een hartverwarmende voorstelling vol muziek en humor.
Mijn naam is Lotta, Lotta, Lotta de kip. Één keer per week loop ik door de
wei. En al mijn vriendjes zijn er weer bij. Dat maakt me blij, Kotkedei! Op het
einde van elke kamp (3 verschillende kampen) speelt Lotta een leerrijke en interactieve voorstelling vol leuke liedjes en hilarische mopjes.

?

Academie voor Muziek, Woord en Dans, Parklaan 13, Ninove.

Wanneer
• Showbeestkamp van 3 juli t/m 7 juli 2023
• Showbeestkamp van 31 juli t/m 4 augustus 2023
• Showbeestkamp van 21 augustus t/m 25 augustus 2023

Academie voor Muziek, Woord en Dans, Parklaan 13, Ninove.

Wanneer

Inschrijven
Via showbeest.be vanaf 1 januari 2023.

Prijs
Betalen via overschrijving.
• 5 dagen-kamp € 150,00

Inschrijven

		

€ 37,50

De inschrijving is pas definitief na het betalen van het inschrijvingsgeld en bevestiging via mail. Inbegrepen: workshops, water
en tussendoortje, verzekering en een Showbeest T-shirt.

Via showbeest.be vanaf 1 januari 2023.

Prijs
• 3 dagen-kamp € 90,00			

€ 22,50

• 5 dagen-kamp € 150,00

€ 37,50

		

• Van 9u - 16u.
• Voor- en na-opvang vanaf 8u tot 17u.

€

• Van 9u - 16u.
• Voor- en na-opvang vanaf 8u tot 17u.

€

Uren

Ik voel me goed op kamp: 20 februari t/m 22 februari 2023 > 3 t/m 6 jaar
Rikki gaat op kamp: 3 april t/m 7 april 2023 > 3 t/m 8 jaar
Lotta gaat op kamp 1: 3 juli t/m 7 juli 2023 > 4 t/m 8 jaar
Lotta gaat op kamp 2: 31 juli t/m 4 augustus 2023 > 3 t/m 6 jaar
Lotta gaat op kamp 3: 21 aug. t/m 25 aug. 2023 > 3 t/m 8 jaar

Uren

Als je je talent nog niet kent, maar wel creatief, muzikaal
of sportief bent, kom dan een weekje genieten, dan zal je
van jezelf verschieten. Om je talent te ontdekken, moet je de
website van Showbeest even checken. Ga op zoek naar wat je
leuk vindt, want talent zit in elk kind! Schrijf je zeker en vast in, dat
is alvast een goed begin. Dan wordt jouw vakantie een feest en
ben jij voor een paar dagen een echt showbeest!

Waar

Waar

•
•
•
•
•

Wat

Nuttige info
Meebrengen: lunchpakket.

De inschrijving is pas definitief na het betalen van het inschrijvingsgeld en bevestiging via mail. Inbegrepen: workshops, water en tussendoortje, verzekering, een
Showbeest T-shirt, boek, in april/ juli/augustus musicalvoorstelling Rikki of Lotta.

Nuttige info
Meebrengen: lunchpakket.
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Panta Rhei

3 - 6 jaar

Ratjetoe kleuterkampen

?

Panta Rhei
Themakampen

Wat
Ratjetoe organiseert kleutervakanties voor kinderen van
3 jaar tot 6 jaar. Het is belangrijk dat uw kleuter zindelijk is
en al schoolervaring heeft.

?

Waar
Basisschool Go! De Wonderwijzer, Kapellestraat 2, Meerbeke.

Wanneer						

20 februari tot en met 24 februari “Super Tess in het circus”
3 april tot en met 7 april “Gezocht: Koen Konijn: boekenboef”
3 juli tot en met 7 juli “Het verkleedpartijtje”
10 juli tot en met 14 juli “Robert de dierentuinkat”
14 augustus tot en met 18 augustus (4 dagen) “De Gruffalo”
21 augustus tot en met 25 augustus “Billy de Kip”

•
•
•
•
•
•

Uren

• Uren van 9u tot 16u.
• Voor- en na-opvang 8u tot 17u.

Inschrijven

Inschrijven

Inschrijven via www.ratjetoe.be voor de kleuters. Inschrijven is enkel
mogelijk voor een volledige week.

Prijs
€ 105,00			

€ 26,25

contacteer ons info@pantarheivzw.be
Een vrijblijvende annulatie verzekering kost € 5,00 per periode en
per kind.
Inbegrepen: verzekering, vieruurtje (koek) en water.

Nuttige info
Meebrengen: lunchpakket, drankje en eventueel fruit. Digitale spaarkaart per gezin geeft recht op 1 gratis kamp na 10 deelnames.
14 dagen na afloop en administratieve verwerking van het kamp
ontvang je automatisch het fiscaal attest en het attest van deelname
voor de mutualiteit.
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20 februari tot en met 24 februari “Tovertechnieken”
3 april tot en met 7 april “MAGIC*ART”
3 juli tot en met 7 juli “ME-time”
10 juli tot en met 14 juli “Verfsporen”
14 augustus tot en met 18 augustus (4 dagen) “Zapp tv”
21 augustus tot en met 25 augustus “RISK Fever”

Uren

• Uren van 9u tot 16u.
• Voor- en na-opvang vanaf 8u tot 17u.

Voor 5 dagen:

Panta Rhei gaat voortdurend op zoek naar de nieuwste
trends en activiteiten op de jongerenmarkt. Een jong en uitdagend aanbod voor jongeren van 6 jaar tot 16 jaar. SportArk
sportkampen van 6 jaar tot 16 jaar.
Zie www.sportark.be voor meer info.
Basisschool Go! De Wonderwijzer, Kapellestraat 2, Meerbeke.

Met een prentenboek als leidraad.

€

Wat

Waar

Wanneer
•
•
•
•
•
•

6 - 12 jaar

€

Inschrijven kan via www.pantarheivzw.be voor de themavakanties.
Inschrijven is enkel mogelijk voor een volledige week.

Prijs
Per week:

€ 105,00			

€ 26,25

contacteer ons info@pantarheivzw.be
Een vrijblijvende annulatie verzekering kost € 5,00 per periode en
per kind. Inbegrepen: verzekering, vieruurtje (koek) en water.

Nuttige info
Meebrengen: lunchpakket, drankje en eventueel fruit. Digitale
spaarkaart per gezin geeft recht op 1 gratis kamp na 10 deelnames.
14 dagen na afloop en administratieve verwerking van het kamp
ontvang je automatisch het fiscaal attest en het attest van deelname voor de mutualiteit.
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CC De Plomblom

4 - 6 jaar
6 - 9 jaar

Themakampen

Elke kleuterworkshop is multidisciplinair, maar vertrekt wel vanuit een bepaalde discipline. De basis van
deze workshop is beeld.

WORKSHOPS IN DE PAASVAKANTIE
Tijdens de paasvakantie biedt het cultuurcentrum creatieve workshops aan voor kinderen tussen 4 en 9 jaar oud. Hiervoor werken
we nauw samen met Mooss (www.mooss.org). De workshops
worden onderverdeeld in leeftijdscategorieën en duren twee dagen. Eén uurtje voor en na de workshops kunnen de deelnemers
opgevangen worden door één van onze monitors die de kinderen
ook de rest van de dag zal begeleiden.

?

• leeftijd: 4 tot 6 jaar
• Aantal deelnemers: max. 12
• Prijs: € 40,00 voor 2 dagen (prijs is inclusief opvang voor en na
de workshop, drankje bij de lunch, tienuurtje en vieruurtje).
• Organisatie: CC De Plomblom ism Mooss

Inschrijvingen gebeuren via onze website www.ccdeplomblom.org,
telefonisch 054 50 59 50 of aan onze balie.

• Extra info: inschrijven kan enkel voor de volledige workshop
(= 2 dagen). Opvang voor (vanaf 8u) en na de workshop
(tot 17u) is optioneel. Vergeet je lunchpakket en goed humeur
niet! Zorg voor kledij die vuil mag worden.

De workshops gaan door in de foyer van CC De Plomblom,
Graanmarkt 12, 9400 Ninove. Bij mooi weer trekken we naar onze
tuin, achter het cultuurcentrum.
Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij
tina.verbraekel@ninove.be.

Tweedaagse workshop: Ecokunst (6 - 9 jaar)
Stokken, stenen, planten, aarde en nog veel meer. Dat vind je in
de natuur. Petflessen, tetrapakken, textiel, papier enzovoort zijn
uitvindingen van de mens. We werken zowel met natuurlijke als
met recyclagematerialen en inspireren ons op kunstenaars die
deze materialen gebruiken en/of die geboeid zijn door het thema
‘mens en milieu’. Elke dag komt een nieuw materiaal aan bod. Op
het einde hebben we een heuse tentoonstelling van recyclagesculpturen, kruidenschilderijen, hooibouwsels, takkenconstructies
en groeiende kunstwerken.

Is jouw kind een creatieve duizendpoot? Aarzel dan niet want de
plaatsen zijn beperkt!

Tweedaagse workshop:
Onder de grond - Kleuters (4 - 6 jaar)
Grijp een schop en volg de mol door zijn kronkelende tunnels. Op
weg naar het middelpunt van de aarde ontmoeten we ook andere
wezens. Hoe leven ze? Wat eet een worm als ontbijt? Ondergrondse moddercake of zandkoekjes? Een zelfgemaakt multifunctioneel kompas helpt ons om niet te verdwalen in de ondergrondse
wereld. Deze meerdaagse workshop geeft ons een blik op een
boeiende ondergrondse wereld. Elke dag graven we een stukje
dieper in de grond. Op een speelse manier leren de kleuters objecten waarnemen vanuit verschillende perspectieven en driedimensionaal werken.

• Datum: dinsdag 11 april en woensdag 12 april 2023 van
9 uur tot 16 uur

?

• Datum: donderdag 13 april en vrijdag 14 april 2023 van 9 uur
tot 16 uur
• Leeftijd: 6 tot 9 jaar
• Aantal deelnemers: max. 15
• Prijs: € 40,00 voor 2 dagen (prijs inclusief opvang voor en na
de workshop, drankje bij de lunch, tienuurtje en vieruurtje)
• Organisatie: CC De Plomblom ism Mooss.
• Extra info: Opvang voor (vanaf 8u) en na de workshop (tot 17u)
is optioneel. Vergeet je lunchpakket en goed humeur niet!
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Ook in één van onze fantastische
jeugdverenigingen kan je
tijdens de weekends en
vakanties naar
hartenlust ontdekken,
Scouts Gidsen Ninove
spelen en aan
Ben
je een meisje tussen 6 jaar en 18 jaar
nieuwe avonturen
en heb je zin om leuke zondagnamiddagen
bouwen.
te beleven? Dan is de meisjesscouts van

Ninove echt iets voor jou. Gidsen Ninove in
3 woorden omschrijven? Spel, plezier en
vriendschap! Van moddertocht tot originele
spelletjes, elke week een nieuwe ervaring/
uitdaging/belevenis.

JNM
JE BEESTIGSTE
JEUGDBEWEGING! JNM,
de Jeugdbond voor Natuur
en Milieu, een jeugdbeweging
voor iedereen van 7 tot 26 jaar die
zich goed voelt in de natuur en zijn
schouders niet ophaalt voor het milieu.
Samen trekken we het hele jaar door de
mooiste natuurgebieden in en laten we ons
betoveren door de zotste waarnemingen.
Bovendien gaan we op een duurzame en
milieuvriendelijke manier door het leven en
proberen we anderen daar ook warm voor
te maken.
JNM NiGer
Nieuwenhovestraat 29, Geraardsbergen
@JnmNinoveGeraardsbergen
@Jnm_niger

Scouts Ninove
Scouting is buitenspelen en samenleven.
Het laat kinderen en jongeren de kans om
individueel of in groep te ontdekken hoe
ze zich kunnen inzetten voor elkaar en
de samenleving. Fun en verbondenheid
gegarandeerd!

Gidsen Ninove
Kaatsweg 1, 9400 Ninove
@gidsenninove

Scouts Mandus Aspelare
Bij de scouts leren kinderen en jongeren
hun plan trekken, zichzelf kennen en
anderen aanvaarden. We staan bekend
als ‘De mandus’, een gemengde groep met
prachtige lokalen en speelweide waar we
ons iedere week amuseren, spelen, lol
trappen of simpelweg de natuur intrekken
voor een spannende speurtocht.
Scouts en Gidsen Mandus Aspelare
Nederhasseltstraat 338, Ninove
@ScoutsMandusAspelare
@scoutsmandus

Chiro Appelterre
Al meer dan 50 jaar lang kunnen jongens
en meisjes tussen 6 jaar en 18 jaar
terecht bij Chiro Appelterre om een zalige
zondagnamiddag te beleven. Chiro is op een
spelende manier leren leven. Samen met
andere jongeren maken we er elke week iets
leuks van.

Scouts Ninove
Huifkarweg 1 • Ninove

Chiro Appelterre-Eichem
Appelterre-Dorp z/n, Appelterre

@ScoutsNinove

@chiroappelterre
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Chiro Winnik

Jeugdharmonie Taccato

Wij, Chiro Winnik bestaan uit Chiro
Windekind en Chiro Leeuwerik. Wij zijn
gevestigd in Denderwindeke. We komen elke
zondag samen van 14u tot 17u om een zotte
Chiro namiddag te beleven. Wij hebben 5
afdelingen onderverdeeld in verschillende
leeftijdsgroepen met elk een eigen kleur.
Ondertussen bestaan de meisjes al 68 jaar
en de jongens al 63 jaar.

Onze jeugdharmonie is er voor muzikanten
vanaf 10 jaar. We repeteren wekelijks
een uurtje op vrijdagavond van 18u45 tot
19u45 en geven een aantal concerten per
jaar. Jaarlijks gaan wij ook op weekend
waar we samen musiceren en allerlei
buitenactiviteiten doen.

Chiro Winnik
Bokkendries 9, Denderwindeke
@Chiro Winnik
@chiro_winnik

Chiro Flos
Wil je een dagje ravotten in de natuur? Op
tocht met de vriendinnen of verkleden en
een knotsgek spel spelen? Alle meisjes
tussen 6 jaar en 18 jaar zijn welkom bij Chiro
Flos!
Chiro Flos Meerbeke
Gemeentehuisstraat 40, Meerbeke
@Chiro Flos Meerbeke

Chiro Sjaloom
Dé Chiro van Meerbeke: Chiro Sjaloom!
De leiding van Chiro Sjaloom staat met
heel veel plezier elke zondag paraat om
jongens een onvergetelijke dag te bezorgen.
Dit begint met de typische activiteiten
zoals pleinspelen, dropping, ruiltocht, vuile
spelen, sjorren, vuurspelen, waterspelletjes,
op weekend gaan met je afdeling,
verkleedpartijtjes...Maar bij ons draait het
om veel meer dan dat. Onze focus ligt op het
spelenderwijs aanleren van vaardigheden.
Hier leren leden zelfstandig zijn, met
anderen in groep omgaan, hoe conflicten
moeten worden opgelost…
Chiro Sjaloom
Gemeentehuisstraat 40 • Meerbeke
@Chiro Sjaloom Meerbeke

Jeugdharmonie Taccato
Gemeentehuisstraat 40, Meerbeke
@groups/532284040150613/
@jeugdharmonie_taccato

KSA Sint-Goedele
Als je een vrolijke bende meisjes in blauwe
hemden spot, is de kans groot dat je KSA
Sint-Goedele bent tegengekomen! Wij zijn een
jeugdbeweging waar alle meisjes van het 3e
kleuterklasje tot het 5e middelbaar welkom
zijn. Of je nu begint van kleins af aan bij de
Sloebers of er wat later inrolt bij de Knimmers,
wij ontvangen iedereen met open armen. Ons
kan je vinden in de wijk Hof Ter Duyst, waar
we enkele jaren geleden ons gloednieuw
lokaal hebben neergezet. Zo houdt niets ons
nog tegen om elke zondag het beste van
onszelf te geven! Schaatsen, zwemmen, naar
het bos of nog andere leuke activiteiten.
Meisjes KSA Sint-Goedele Ninove
Lindendreef 21, Ninove
@KSA Sint-Goedele Ninove
@ksa. Sintgoedeleninove

KSA Sint-Baafs
Wij zijn KSA Sint-Baafs Ninove. Maar wie zijn
we en wat doen we juist? Wel, wij zijn een
jeugdbeweging voor jongens tussen 6 jaar en
16 jaar die elke zondag samenkomen om leuke
spelletjes te spelen, te ravotten in het bos of
eens een rustige filmavond organiseert.
KSA Sint-Baafs Ninove
Weggevoerdenstraat 55, Ninove
@KSASintBaafsNinove
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TSJAKA

JEUGDDIENST
Jeugdcentrum De Kuip
Parklaan 1, Ninove
054 50 56 56
jeugd@ninove.be
www.jeugdninove.be
Jeugddienst Ninove

Nederhasselt

PARTY-N-KIDS

Aspelare

IBO ’T KADEEKEN
Parklaan 13A, Ninove
054 50 51 50 | kadeeken@ninove.be
www.sociaalhuisninove.be
IBO ’t Kadeeken

HABBEKRATS
CC PLOMBLOM & BIB

Ninove

DIREBOE

Outer

JEUGDDIENST
SHOWBEEST
IBO ‘T KADEEKEN
SPORTDIENST
PANTA RHEI

Meerbeke
HOBBES

Appelterre-Eichem

SPORTDIENST
Sporthal ’t Sportstekske
Parklaan 15, Ninove | 054 50 53 50 | sport@ninove.be
www.ninove.be |
Sportdienst Ninove
HABBEKRATS NINOVE
Tibout Dooms | 0472 06 83 24 | tibout@habbekrats.be
Mauro Van Hamme | 0497 88 49 | mauro@habbekrats.be
info@habbekrats.be | www.habbekrats.be |
Habbekrats_ninove

WENTEKA

Denderwindeke

TSJAKA VZW
Kanarieberg 1, 9600 Ronse | 055 38 57 67
info@tsjaka.be | www.tsjaka.be
KAMP: Basisschool De Hazelaar | Geraardbergsesteenweg 184, Nederhasselt
SHOWBEEST VZW
Fonteinbos 35, 9320 Erembodegem | 0477 60 75 04
info@showbeest.be | www.showbeest.be |
Showbeest
KAMP: Academie voor Muziek, Woord en Dans | Parklaan 13, Ninove
SPEELPLEINWERKING WENTEKA VZW
Heirebaan 115, Denderwindeke | 0473 31 37 08
bartbarbieur@hotmail.be | www.wenteka.com
KAMP: Basisschool Windekind (ingang Kruisveldstr.) | Edingsesteenweg 344, Denderwindeke
PANTA RHEI VZW
Zwartenbroekstraat 127,1750 Lennik | 02 397 99 99
info@pantarheivzw.be | www.pantarheivzw.be
info@ratjetoe.be | www.ratjetoe.be |
Panta Rhei vzw
KAMP: Basisschool De Wonderwijzer | Kapellestraat 2, Meerbeke
SPEELPLEIN HOBBES
info@speelpleinhobbes.be | www.speelpleinhobbes.be |
Speelplein Hobbes
KAMP: Basisschool Appelterre / ’t Chiropaksken | Dorp 13A, Appelterre
DIREBOE
Manu Delmot | Berrebroeckstraat 34, Outer
manu@kinderboerderij-direboe.be | www.kinderboerderij-direboe.be
Kinderboerderij Direboe
PARTY-N-KIDS
Burgemeester Berlengeestraat 33, Aspelare | 0475379262
www.party-n-kids.be | info@party-n-kids.be |
Party-N-Kids
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