B E E STIG

E

zomer
IN MIJN STAD
2018

BERINGEN.BE

MIX & MATCH JE ZOMER
P. 4

KIA-ZOMERKAMPEN

P. 6

SPEELPLEINWERKING
P. 10

DE BOOMHUT

P. 7

PODIUMKAMP
P. 13

LEGO-KAMP

EN NOG VEEL MEER...

INHOUD
BESTE MEISJES
EN JONGENS
Kijken jullie ook uit naar de
zomervakantie nu de eerste
zonnestralen komen piepen? Ik verheug
me al op 62 heerlijke vakantiedagen.
Eindelijk tijd om van de rust te genieten
met familie en vrienden. Maar ook tijd
voor FUN, ACTIE en AVONTUUR.
Hou je van sporten, knutselen of
muziek? Ga je graag naar een speelplein
of ga je liever naar de opvang? Maakt
niet uit: in deze brochure staat immers
voor elk wat wils.

KIARA VANZEER
kinderburgemeester
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3-6

JAAR

KIA-ZOMERKAMPEN
KLEUTERS °2014 - °2013 - °2012
Een onvergetelijke themaweek voor
kleuters waar crea- en sportactiviteiten
centraal staan.
We gaan op ontdekkingsreis…met
allerlei sportactiviteiten, spelletjes en
knutselworkshops in thema zal je je geen
seconde vervelen tijdens deze kampen.
En we trekken er ook op uit. Naar waar?
Dat is nog een verrassing...
We werken onze kampen tot in de
puntjes uit en zorgen dat je alleen maar
hoeft te genieten.

/
/
/
/
/

Kamp 1: ma 2 t/m vr 6 juli
Kamp 2: ma 9 t/m vr 13 juli
Kamp 3: ma 6 t/m vr 10 augustus
Kamp 4: ma 20 t/m vr 24 augustus
Dagelijks van 9.00 uur tot 12.00 uur
met opvang van 8.00 uur tot 9.00 uur

/ LOCATIE
Sporthal Curticella, Sportlaan 20
/ PRIJS
20 euro (max. 5 KIA-cheques)
/ INSCHRIJVEN
Vanaf zaterdag 26 mei om 10.00 uur kan
je online inschrijven via
www.beringen.be/jeugd
/ MEER INFO
Dienst jeugd en sport
T 011 43 02 30
jeugdensport@beringen.be
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6-12
JAAR

KIA-ZOMERKAMPEN
°2011 - °2006
Een weekje barstensvol sportieve en
creatieve activiteiten!
Haal je behendigheid, uithouding en
creativiteit maar boven en toon je
sportieve kant! Je beoefent de ene sport
na de andere en we gaan ook enkele
uitzonderlijke sporten verkennen. We laten
onze fantasie de vrije loop en gaan aan
de slag met allerlei knutselmateriaal en
maken tal van kunstwerkjes. Of we duiken
de keuken in en toveren heerlijke hapjes op
tafel. Een frisse neus halen we op tijdens
uitstappen.
Klaar voor een weekje pure in- en
ontspanning?!

/
/
/
/
/

Kamp 1: ma 2 t/m vr 6 juli
Kamp 2: ma 9 t/m vr 13 juli
Kamp 3: ma 6 t/m vr 10 augustus
Kamp 4: ma 20 t/m vr 24 augustus
Dagelijks van 9.00 uur tot 16.00 uur
met opvang van 8.00 uur tot 9.00 uur
en van 16.00 uur tot 17.00 uur

/ LOCATIE
Sporthal Curticella, Sportlaan 20
/ PRIJS
40 euro (max. 5 KIA-cheques)
/ INSCHRIJVEN
Vanaf zaterdag 26 mei om 10.00 uur
kan je online inschrijven via
www.beringen.be/jeugd
/ MEER INFO
Dienst jeugd en sport
T 011 43 02 30
jeugdensport@beringen.be
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5-15
JAAR

SPEELPLEINWERKING HUPSEKWAP
JULI EN AUGUSTUS
Knutselen, bos- en pleinspelen, ravotten,
uitstapjes maken, lekker chillen, superactief
zijn, open spelaanbod, laddercompetities,…
alles komt aan bod op het speelplein.
Tijdens de zomermaanden staan de
animatoren van speelpleinwerking
Hupsekwap te trappelen om alle kinderen
van 5 tot en met 15 jaar een onvergetelijke
speelzomer te bezorgen. We verblijven
tijdens de maand juli in OC De Buiting,
vervolgens verhuizen we in augustus
naar het Mijnstadion. Beide locaties
bieden prachtige mogelijkheden om naar
hartenlust te spelen en te ravotten.
Breng je vriend(inn)en en je goed humeur
mee, dan maken we er samen de beste
zomervakantie ooit van!

/ Ma t/m vr van 12.45 uur tot 17.00 uur.
/ Laatste speelpleindag van iedere week:
uitstap van 12.30 uur tot 18.00 uur.

/ Geen speelplein op feestdagen 11 juli
en 15 augustus.
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/ LOCATIE
- 4 t/m 25 juli: OC De Buiting,
Tessenderlosesteenweg 18
- 30 t/m 24 augustus: Mijnstadion,
Stadionlaan 1
/ PRIJS
2 euro per dag (max. 1 KIA-cheque)
Prijs uitstap: afhankelijk van bestemming (de
helft van de deelnameprijs met KIA- cheques
of max. 5 KIA-cheques)
/ INSCHRIJVEN
Online via www.beringen.be/jeugd vanaf
zaterdag 26 mei. Er worden 75 plaatsen
opengesteld op 26 mei, vanaf eind juni
worden bijkomende plaatsen opengesteld.
Iedere werkdag vanaf woensdag 4 juli
tussen 10.00 uur en 12.00 uur voor één of
meerdere dagen van de lopende week via T
011 43 02 30.
/ MEER INFO
Dienst jeugd & sport
T 011 43 02 30
jeugdensport@beringen.be

6-12
JAAR

PODIUMKAMP
Wil je schitteren op het podium als artiest,
zanger, danser, acteur of muzikant? Zet
dan je eerste stappen in de showbusiness
tijdens één van de podiumkampen van de
academie.
Van maandag tot vrijdag maak je kennis
met Dans, Theater en Muziek en werk je
aan een echte voorstelling die op vrijdag
om 16.00 uur wordt voorgesteld aan
je ouders, familie en vrienden. Je leert
zingen, instrumenten bespelen, gedichten
voordragen, toneel spelen, presenteren,
klassiek en modern ballet dansen, samen
met drie talentvolle begeleiders.
En iedere dag is er tijd voor ontspanning,
sport, spel, film, knutselen,… Als je al een
instrument bespeelt, danser of acteur
bent, breng je instrument en materiaal
mee!

Kamp 1: ma 20 /m vr 24 augustus
Kamp 2: ma 27 t/m vr 31 augustus
Eén kamp duurt vijf dagen.
Dagelijks van 9.00 uur tot 16.00 uur
(met opvang van 8.00 uur tot 9.00 uur
en van 16.00 uur tot 17.00 uur)
/ Slotvoorstelling op vrijdag om 16.00 uur

/
/
/
/

/ LOCATIE
Academiegebouw, Harpstraat 14 (voordien
nog: Koersel-Dorp 20)
/ PRIJS
40 euro (max. 5 KIA-cheques)
/ INSCHRIJVEN
Vanaf zaterdag 26 mei om 9.00 uur via
secretariaat@academieberingen.be of via
T 011 42 42 77
/ MEER INFO
Stedelijke Academie voor Muziek Woord
en Dans T 011 42 42 77
secretariaat@academieberingen.be
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2,5-12
JAAR

DE KRIEBELFABRIEK
Om de langverwachte vakantie meteen
grandioos en vol zomerpret in te zetten,
kom je best naar de Kriebelfabriek. Dit
extra zomeraanbod van De Bengeltjes
gaat door in de vrije basisschool Het
Mozaïek, en iedereen is welkom.
In de Kriebelfabriek gaan we in de
voormiddag vooral leuke en toffe creaactiviteiten doen, en in de namiddag gaan
we buiten spelen, spelletjes spelen, sporten,
en af en toe ook op uitstap… De activiteiten
worden afgewisseld met vrije momenten
waarbij je van de zon kan genieten op het
speelplein en met je vrienden kan ravotten,
springen, klimmen en klauteren. Wij zijn
alvast klaar voor 4 spetterende weken vol
plezier, jij komt toch ook?

/ Ma 2 t/m vr 13 juli
/ Ma 6 t/m vr 17 augustus (15 augustus
gesloten)

/ Dagelijks van 7.30 uur tot 18.00 uur.

Het activiteitenaanbod gaat door van
9.30 uur tot 16.30 uur.
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/ LOCATIE
Vrije basisschool Het Mozaïek,
Beverlosesteenweg 455
/ TARIEVEN
4 euro voor een halve dag
8 euro voor een volledige dag
/ INSCHRIJVEN
Online vanaf 7.00 uur ‘s morgens op
maandag 28 mei, via www.i-school.be/login.
Om te kunnen reserveren moet je
administratief dossier in orde zijn en heb je
een login voor i-School nodig.
/ MEER INFO
Als je nog geen dossier hebt, kom je best
naar de infodagen voor nieuwe gezinnen,
op vrijdag 11 mei (9.30 uur), op maandag
14 mei (9.30 uur), woensdag 16 mei (18.00
uur), of woensdag 23 mei (14.00 uur).
Deelname op voorhand doorgeven aan
de dienst kinderopvang. Je kan ook een
andere afspraak maken.
Dienst samenleven – kinderopvang
Mijnschoolstraat 88
T 011 43 02 80
bko@beringen.be

2,5-12
JAAR

DE BENGELTJES
De Bengeltjes is de Buitenschoolse
Kinderopvang van stad Beringen: alle
kinderen tussen 2,5 en 12 jaar kunnen hier
terecht op dagen waarop beide ouders
gaan werken.
De Bengeltjes staat voor een speelse,
huiselijke en vertrouwelijke sfeer. De
enthousiaste begeleiding zorgt voor een
plezierige en creatieve opvang: iedere dag
bedenken zij toffe activiteiten. Kies jij liever
zelf wat je doet? Er is voor elk wat wils:
buiten ravotten, rustig een boekje lezen
in een knusse zetel, voetballen, winkeltje
spelen, knutselen, kampen bouwen,…

/ Van maandag 2 juli t.e.m. vrijdag 31

augustus, iedere werkdag van 6.30 uur
tot 18.30 uur.
/ Flexibele opvang is mogelijk van 5.30
uur tot 23.00 uur.
/ Uitgezonderd feestdag 15 augustus

/ LOCATIE
Vestiging Stal, Rolweg 11
Vestiging Koersel, Laakstraat 18
Flexibele opvang: vestiging Beverlo,
Oosthamsesteenweg 19

/ TARIEVEN
Minder dan 3 uur opvang: 3,10 euro /
tussen 3 uur en 6 uur opvang: 4,42 euro
/ meer dan 6 uur opvang: 8,78 euro.
Gelijktijdige aanwezigheid van meerdere
kinderen per gezin: 25% korting
/ INSCHRIJVEN
Online vanaf 7.00 uur ‘s morgens op
maandag 4 juni, via www.i-school.be/login.
Om te kunnen reserveren moet je
administratief dossier in orde zijn en heb
je een login voor i-School nodig.
/ MEER INFO
Als je nog geen dossier hebt, kom je best
naar de infodagen voor nieuwe gezinnen.
Dit kan op vrijdag 11 mei (9.30 uur), op
maandag 14 mei (9.30 uur), woensdag
16 mei (18.00 uur), of woensdag 23 mei
(14.00 uur). Voor de infodagen geef je je
deelname op voorhand door aan de dienst
kinderopvang. Je kan ook een andere
afspraak maken.
Dienst samenleven – kinderopvang
Mijnschoolstraat 88
T 011 43 02 80
bko@beringen.be
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3-21
JAAR

DE BOOMHUT
Deze zomer zal je je niet vervelen bij
speelpleinwerking De Boomhut! De
Boomhut is er voor kinderen en jongeren
tussen 3 en 21 jaar met een specifieke
zorgbehoefte. We bieden een aangepast
spelaanbod en een gestructureerd dag- en
weekprogramma.
Een team van enthousiaste begeleiders
zal je iedere dag opnieuw uitdagen met de
leukste spelletjes zodat je gegarandeerd
een leuke zomertijd tegemoet gaat!
Op het programma staan tal van leuke
dingen: knutselen, dansen, lekkere hapjes
maken, zwemmen, ravotten, spelletjes
spelen en op uitstap gaan!

/ Van maandag 2 juli tot en met vrijdag

13 juli en van maandag 23 juli tot en
met vrijdag 10 augustus.
/ Iedere werkdag van 9.00 uur tot 16.00
uur.

/ LOCATIE
Laan Op Vurten 57
/ TARIEF
8 euro per dag (inclusief uitstappen)
/ INSCHRIJVEN
Voor je kan inschrijven is het noodzakelijk
dat er een intakeformulier ingevuld wordt.
Hiervoor maak je best een afspraak met de
coördinator van De Boomhut.
/ MEER INFO
De Boomhut
Laan op Vurten 57
nienke@deregenboog.be
T 0495 52 94 19
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2,5-12
JAAR

DE PETTEFLET
De Petteflet is een buitenschoolse
kinderopvang voor kinderen van 2,5
tot 12 jaar. Alle kinderen worden er met
open armen onthaald door een warm en
creatief team. Dankzij ons ruim aanbod aan
speelgoed en speelruimte is er voor ieder
wat wils.
Er worden dagelijks supertoffe activiteiten
georganiseerd per leeftijdsgroep:
knutselen, actieve buitenspelletjes, koken,
waterspelletjes, uitstapjes en nog veel
meer. Elke woensdag is er een leuke
themadag. Dan gebruiken we onze fantasie
en creativiteit om op ontdekkingsreis
te gaan naar de ruimte of de jungle. We
maken ook kennis met de wonderen van de
onderwaterwereld, of komen gewoon een
dagje in onze pyjama, want alles kan!
Tegen verkleden en zot doen zegt onze
begeleiding geen nee en de kinderen, die
doen gewoon mee.
Bekijk zeker ons vakantiekrantje op www.
petteflet.be om te kijken wat er op het
programma staat.

/ Maandag 2 juli tot en met vrijdag 13

juli en van maandag 30 juli tot en met
vrijdag 31 augustus doorlopend van
6.30 uur tot 18.30 uur
/ Uitgezonderd feestdag 15 augustus

/ LOCATIE
Vestiging Paal, Heldenlaan 9
Vestiging Beringen, Corbiestraat 1
/ TARIEVEN
Minder dan 3 uur: 4 euro / tussen de 3 uur
en 6 uur : 6 euro / meer dan 6 uur: 10 euro
Gelijktijdige aanwezigheid van meerdere
kinderen per gezin: 25% korting.
/ INSCHRIJVEN
Enkel via www.mijn.petteflet.be
Voor gezinnen met twee werkgeversattesten die in orde zijn, kan dit op maandag
4 juni, voor alle ouders kan dit op dinsdag 5
juni, telkens vanaf 6.30 uur.
/ MEER INFO
www.petteflet.be of petteflet@skynet.be
Heldenlaan 7 - T 011 42 50 08
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3-12
JAAR

REKENTAALBAD
Wil je dat de rekentaal van je kind(eren)
verbetert op een leuke en speelse manier?
Het rekentaalbad is voor kleuter- en lagere
schoolkinderen van Beringen die rond
rekentaal een duwtje in de rug kunnen
gebruiken. We werken spelenderwijs rond
rekentaal en organiseren boeiende talige
activiteiten.
Voor mama’s en papa’s is er de laatste dag
een infosessie met een opvoedingsthema.
Aansluitend organiseren we een
toonmoment met diploma-uitreiking. Voor
de kids volgt er dan ook nog een leuke
verrassing.
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/ Woensdag 22 augustus: van 9.45 uur
tot 16.00 uur

/ Donderdag 23 augustus: van 9.45 uur
tot 16.00 uur

/ Vrijdag 24 augustus: van 9.45 uur tot
12.30 uur

/ Oudersessie: vrijdag 24 augustus van
9.45 uur tot 12.00 uur

/ LOCATIE
OC De Buiting, Tessenderlosesteenweg 18
/ PRIJS
gratis
/ INSCHRIJVEN
Op dinsdag 29 mei van 16.00 tot 18.00
uur. Tot en met vrijdag 8 juni tijdens de
reguliere openingsuren.
Dienst samenleven – diversiteit en educatie
Mijnschoolstraat 88
T 011 43 02 76

10-14
JAAR

LEGO-KAMP
We gaan met Lego aan de slag in de
LEGO Education Innovation Studio.
Je leert een ontwerp maken en
uitbouwen tot een werkende machine.
Je leert vooral logisch denken, creatief
ontwerpen, plannen en organiseren,
eenvoudig programmeren,… Kortom, met
LEGO Education leer je spelenderwijs
jouw 21st century skills verder
ontwikkelen. Het experimenteren met
LEGO wordt afgewisseld met een actief
sportprogramma.

/ Van maandag 20 augustus tot en met
vrijdag 24 augustus

/ Dagelijks van 9.00 uur tot 16.00 uur
/ Toonmoment voor ouders op

donderdag 23 augustus van 16.00 uur
tot 17.00 uur

/ LOCATIE
LEGO Education Innovation Studio,
Spectrumcollege Campus Beringen,
Bogaarsveldstraat 13
/ PRIJS
50 euro (max. 5 KIA- cheques) of 25
euro (max. 5 KIA- cheques) indien recht
op verhoogde tegemoetkoming via de
mutualiteit.
/ INSCHRIJVEN
Vanaf zaterdag 26 mei om 10.00 uur via
www.beringen.be/jeugd
/ MEER INFO
Dienst samenleven, Mijnschoolstraat 88
T 011 43 02 76
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3-12
JAAR

BREDE SCHOOL DE TERRILLING
ZOMERKAMP
Een hele week boordevol leuke,
grappige en spannende activiteiten.
In de voormiddag werken de kinderen
van 3 tot en met 9 jaar op een speelse
manier rond taal en rekentaal. De oudste
kinderen verzinnen zelf spelen, sporten,
koken en zoveel meer. In de namiddag
krijgt iedereen de kans de activiteiten van
de buurt Beringen-Mijn te leren kennen
(tennis, zwemmen, buitenspel, …).
In samenwerking met Kind en Taal en stad
Beringen.

/ Van maandag 20 augustus tot en met
vrijdag 24 augustus van 9.00 uur tot
15.15 uur

/ LOCATIE
Basisschool Het Mozaïek,
Beverlosesteenweg 455
/ PRIJS
10 euro (indien recht op verhoogde
tegemoetkoming 5 euro)
/ INSCHRIJVEN
Via www.deterrilling.be of
bredeschoolberingenmijn@gmail.com of
T 0492 22 44 69.
/ MEER INFO
Brede school De Terrilling
Bredeschoolberingenmijn@gmail.com
T 0492 22 44 69
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6-12
JAAR

KINDERWERKING DE VLINDERTJES
In de maand augustus staan de
begeleidsters op woensdagnamiddag klaar
om samen met de kinderen te knutselen, te
sporten, te ravotten op speelpleintjes, op
uitstap te gaan… kortom iets leuks te doen.
Voor kinderen van 1ste tot 6de leerjaar.

/ Elke woensdagnamiddag van de

maand augustus (uitgezonderd op
15 augustus)
/ Telkens van 13.30 uur tot 15.00 uur

/ LOCATIE
In het buurthuis in de Waterstraat
/ PRIJS
gratis
/ INSCHRIJVEN
niet nodig
/ MEER INFO
Dienst jeugd en sport
T 011 43 03 92
Esmeralda.bervoets@beringen.be
lies.mols@beringen.be
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tot 12
JAAR

DE SCHAT VAN VLIEG
Speurneuzentocht op de tast!
Voel jij wat ik voel?
De hele zomer lang kan je weer op zoek
naar ‘De schat van Vlieg’ in Beringen. Dit
jaar liggen er twee schatten verstopt, in
de bib en bij het bezoekerscentrum De
Watersnip van Natuurpunt. Begeef je
voelsprieten naar de bib of De Watersnip
en verken een prikkelend parcours met de
toppen van je vingers. Vind je de schatkist?
Dan krijg je een voelwaaier boordevol
spelletjes én maak je kans op fantastische
prijzen.
Je kan deze zomer schatten zoeken in heel
Vlaanderen van 30 juni tot 31 augustus.
Van welk gevoel hou jij het meest?
Vlieg maakte een rode, blauwe en gele
voelwaaier, en verstopte in elke waaier
een verrassend gevoel. Wil jij ze alle drie
verzamelen? Doe dan mee aan minstens
drie zoektochten. Kijken mag, aankomen
moet.
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/ Za 30 juni t/m vr 31 augustus
/ Bibliotheek Beringen:

ma 13.00 uur - 19.00 uur
di
10.00 uur - 17.00 uur
wo 10.00 uur - 19.00 uur
do 10.00 uur - 17.00 uur
vr
10.00 uur - 19.00 uur
za
10.00 uur - 13.00 uur
/ Bezoekerscentrum De Watersnip
Maandag gesloten
Di t/m zo 13.00 uur tot 17.00 uur

/ LOCATIE
Bibliotheek Beringen, Graaf van Loonstraat 2
Bezoekerscentrum De Watersnip,
Grauwe Steenstraat 7 bus 2 (voor GPSFonteintjesstraat)
/ PRIJS
gratis
/ MEER INFO
www.uitmetvlieg.be/deschattenvanvlieg
T 011 45 08 10

ANDERE
ZOMERKAMPEN

/ Locatie: De Step, Salviastraat 7 of Sporthal Paal
/ Prijs: 65 euro per week of vanaf 15 euro per dag
/ Inschrijven: via www.sportspetters.be of

SPORTSPETTERS
TAAL- EN SPORTKAMPEN

NOVA-KAMPEN
ZOMERKAMPEN

LEEFTIJD: 3-12 JAAR
Een week vol energie, sportiviteit, creativiteit en taal! Hou je van
een actieve vakantie en wil je proeven van verschillende sporten?
Voor de allerkleinsten worden de sportieve bezigheden
afgewisseld met rustigere activiteiten zoals knutselen en koken.
Voor de kinderen van de lagere school zal het programma een
stuk actiever zijn, afgewisseld met leuke uitstappen!
Of wil je deze zomer je stokbrood in Frankrijk zelf bestellen? Ici
on apprend le Français!
PRAKTISCH
/ Kamp 1: 2 t/m 6 juli
/ Kamp 2: 9 t/m 13 juli
/ Kamp 3: 6 t/m 10 augustus
/ Kamp 4: 20 t/m 24 augustus
/ Kamp 5: 27 t/m 31 augustus
/ Dagelijks van 9.00 uur tot 16.00 uur (met opvang van 7.30
uur tot 17.30 uur)

sportspetters@hotmail.com

/ Meer info: Karen Wolput GSM 0494 77 40 01

3-5 JAAR EN 6-12 JAAR
Heb jij energie teveel? Kan je niet goed stilzitten? Wil je met
vrienden buiten ravotten, waterspelletjes spelen en op het
springkasteel springen? Aarzel dan niet en schrijf je in voor een
fantastisch kamp, fun verzekerd.

BATTLE-KAMP

9 TOT 12 JAAR
Hou je van competitie, tactische games. Trek je graag ten strijde
met je vrienden. Kies dan voor ons Battle-kamp. Lasershooting,
bowtag, stratego of katapultschieten, dit en nog veel meer fun.

KNUTSELFRUTSELKAMP

6-12 JAAR
Ben je creatief, leef je je graag uit met klei, verf, lijm
of tekenpapier. Laat dan je talent zien tijdens ons
knutselfrutselkamp. Samen met onze talentvolle moni’s maak je
de mooiste kunstwerken binnen en buiten.
17

PRAKTISCH
Zomerkamp 1: 6 t/m 10 augustus
Zomerkamp 2: 13 t/m 17 augustus
Battle-kamp 1: 6 t/m 10 augustus
Battle-kamp 2: 13 t/m 17 augustus
Knutselfrutselkamp 1: 6 t/m 10 augustus
Knutselfrutselkamp 2: 13 t/m 17 augustus
Dagelijks van 9.00 uur tot 16.00 uur (met opvang van 8.00
uur tot 17.00 uur)
/ Locatie: Stedelijke basisschool Koersel, Pieter
Vanhoudtstraat 44
/ Prijs: tussen 95 euro en 135 euro / kamp
/ Meer info: www.nova-kampen.be
info@nova-kampen.be

/
/
/
/
/
/
/

DE KLEINE ARTIESTJES

LEEFTIJD: 2,5-5 JAAR
Bij ‘De kleine artiestjes’ zijn peuters en kleuters welkom tijdens de
vakantie. Met een kleuterjuf in het team worden activiteiten voor
alle leeftijden aangeboden, knutselen, dansen, spelletjes spelen
en ook buitenspelen. Er is een groot aanbod aan leuk en leerrijk
spelmateriaal, een muziekkast, een ballenbad, enzoverder.
PRAKTISCH
/ Iedere werkdag van 7.00 uur tot 18.00 uur
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/ Locatie: Beverlo-Dorp 20
/ Prijs: Afhankelijk van het inkomen.
/ Meer info: GSM 0468 50 64 02

WINDSURFKAMP

LEEFTIJD: 11-16 JAAR
Heb je er altijd van gedroomd te kunnen glijden over het water
dan is dit windsurfkamp iets voor jou!
Surfclub Sirocco organiseert voor jongeren van 11 tot 16 jaar
meerdere windsurfkampen tijdens de zomervakantie. Mis deze
unieke kans niet en maak kennis met de verschillende elementen
van het windsurfen.
PRAKTISCH
/ 2 t/m 6 juli van 10.00 uur tot 16.00 uur
/ 16 t/m 20 juli van 10.00 uur tot 16.00 uur
/ 30 juli t/m 3 augustus van 10.00 uur tot 16.00 uur
/ 13 t/m 17 augustus van 10.00 uur tot 16.00 uur
/ Locatie: Paalse Plas, Holststraat z/n
/ Prijs: 1ste van het gezin: 120 euro / 2de, 3de, 4de van het gezin:
110 euro
/ Meer info: www.sirocco.tk

WEERSTAND KOERSEL

LEEFTIJD: 7 - 12 JAAR
Iedereen tussen 7 en 12 jaar is welkom op het zomersportkamp
waar er afwisselend sport en spel wordt aangeboden.
PRAKTISCH
/ 23 t/m 27 juli van 9.00 uur tot 16.00 uur
/ Locatie: Weerstand Koersel, Sportlaan 1
/ Prijs: 125 euro
/ Meer info: jos.haegdorens@telenet.be

KTC BERINGEN

LEEFTIJD: 4-14 JAAR
De tennissers krijgen een combinatie aangeboden van tennisles
en training, sport en spel en andere creatieve activiteiten. Op de
laatste dag is een daguitstap gepland. Voor iedereen tussen 4 en
14 jaar.
PRAKTISCH
/ 2 t/m 6 juli van 9.30 uur tot 15.00 uur
/ 20 t/m 24 augustus van 9.30 uur tot 15.00 uur
/ Er is opvang voorzien vanaf 9.00 uur en tot 16.00 uur.
/ Locatie: KTC Beringen, Tennisstraat 55
/ Prijs: 100 euro

/ Meer info: inschrijven kan tot 2 weken voor de start van het

tenniskamp via ktcberingen.jeugd@gmail.com of GSM 0477
28 24 51

HOCKEY BERINGEN

LEEFTIJD: 6-17 JAAR
Tijdens het hockeykamp worden de hockeylessen afgewisseld
met sport en spel onder leiding van professionele trainers.
PRAKTISCH
/ 2 t/m 6 juli
/ 27 t/m 29 augustus
/ Telkens van 9.00 uur tot 16.00 uur (bij voldoende interesse
zal opvang voorzien worden van 8.00 uur tot 9.00 uur en van
16.00 uur tot 17.00 uur)
/ Locatie: Mijnstadion, Stadionlaan 1.
/ Prijs: 120 euro voor kamp 1 / 75 euro voor kamp 2.
2de en 3de kind van hetzelfde gezin krijgen een korting van
10 euro per kind. Vroegboekkorting van 10 euro indien
ingeschreven en betaald voor 31/05/2018.
/ Meer info: hockeyberingen@gmail.com
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MUZIEKKAMP

LEEFTIJD: VANAF 5 JAAR
Maak je graag muziek! Of wil je iets meer over muziek te weten
komen? Dan is dit muziekkamp zeker iets voor jou! De ervaren
monitoren zorgen voor leuke activiteiten, toffe uitstappen én
een spetterend concert op vrijdagnamiddag.
Er wordt een apart programma voorzien voor kinderen met of
zonder muzikale ervaring.
Op vrijdagnamiddag om 15 uur geven we een fantastisch
concert met alle deelnemers! Iedereen is welkom om te komen
luisteren en kijken!
PRAKTISCH
/ 6 t/m 10 augustus van 9.00 uur tot 16.00 uur.
/ Locatie: MuziekOnaut, Pastorijstraat 44
/ Prijs: 110 euro (incl. tussendoortje en drankje)
/ Meer info: muziekkamp@demuziekonaut.be
GSM 0476 47 82 34 (Marjoke Swinnen)
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FOOT & FUN

LEEFTIJD: 5-15 JAAR
Voetbal- en speelkamp voor jongens en meisjes van maandag
tot en met vrijdag. In de voormiddag kiest jouw kind voor
de voetbalgroep of speelgroep, in de namiddag komen de
speelgroep en voetbalgroep samen in een grote spelnamiddag.
PRAKTISCH
/ 2 t/m 6 juli
/ 16 t/m 20 juli
/ Telkens van 9.00 uur tot 16.00 uur (opvang mogelijk van
8.00 uur tot 9.00 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur.
/ Locatie: Beverlosesteenweg 280
/ Prijs: 85 euro (2de kind 75 euro)
/ Meer info: www.footandfun.be

ANDERE LEUKE
ZOMERACTIVITEITEN
IN BERINGEN
REDDEND ZWEMMEN

LEEFTIJD: VANAF 7 JAAR
Initiaties reddend zwemmen in open water gedurende de hele
zomervakantie. Dit omvat allerlei spelvormen op het strand en
in het water: van strandlopen en zwemmen met rescue gordel
tot peddelen op een rescueboard. Voor iedereen toegankelijk
vanaf 7 jaar.
PRAKTISCH
/ Elke dinsdag van 19.00 uur tot 21.00 uur
/ Locatie: Paalse Plas, Holststraat z/n
/ Prijs: 2 euro per deelname
/ Meeer info: info@reddendzwemmenberingen.be

LIMBURG SHOTGUNS

LEEFTIJD: 12-19 JAAR
Tijdens de twee opendagen kunnen jongens en meisjes tussen 12

en 19 jaar kennis maken met American Football op een veilige en
ludieke manier.
PRAKTISCH
/ Zaterdag 14 juli en zaterdag 11 augustus
/ Telkens van 10.00 uur tot 15.00 uur
/ Locatie: Stalsesteenweg 69
/ Prijs: gratis
/ Meer info: limburgshotguns@live.be
GSM 0478 46 56 10

KVK BERINGEN

LEEFTIJD: VANAF 5 JAAR
In augustus kan je elke woensdag en vrijdag vrijblijvend komen
meetrainen, iedereen vanaf 5 jaar is welkom.
PRAKTISCH
/ Woensdagen en vrijdagen in augustus
/ Telkens vanaf 18.00 uur
/ Locatie: Hasseltsesteenweg 130
/ Prijs: gratis
/ Meer info: jeugd@kvkberingen.be
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0-99
JAAR

PAALSE PLAS
EEN VERKWIKKENDE AFKOELING VOOR
DE WARME DAGEN
Op de oevers van de 40 hectaren grote plas vind je een lig- en
speelweide, zitbanken en een avontuurlijke speelzone. Sinds enkele
jaren is er een afgebakende zwemvijver voorzien die geopend is
tijdens de maanden juli en augustus. Voor de zonaanbidders is er
een zandstrand aangelegd waar je rustig kan wegdromen.

/ OPENINGSUREN
De Paalse Plas is alle dagen toegankelijk.
De gratis zwemzone is geopend tijdens de maanden juli en
augustus tussen 12.00 en 19.00 uur en dit bij groene vlag.
/ LOCATIE
Holststraat z/n
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0-99
JAAR

RECREATIEOORD
'T FONTEINTJE
Verveling kennen we niet! De mega grote speeltuin in en rond de
plonsvijver zorgt voor een dagje vol ontdekkingen en avontuur.
Het domein omvat een speeltuin, minigolf, trickpinbanen,
plonsvijver, uitkijktoren, bezoekerscentrum De Watersnip, …

/ OPENINGSUREN
Openingsuren buiten de schoolvakantie: elke woensdag, zaterdag,
zon- en feestdag van 13.00 uur tot 18.00 uur.
Openingsuren tijdens de zomervakantie: dagelijks van 10.00 uur
tot 20.00 uur.
Zwemmen in de plonsvijver kan in juli en augustus dagelijks van
12.00 uur tot 19.00 uur, bij meer dan 25 graden en dit bij groene
vlag.
/ PRIJS
Uitkijktoren, speeltuin, zwemvijver: gratis
Minigolf: 2,5 euro per persoon
Trickpin: 1,5 euro per persoon
/ LOCATIE
Fonteintjestraat z/n
23

MIX & MATCH KALENDER
MA 2 JULI
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DI 3 JULI

WOE 4 JULI

DON 5 JULI

VRIJ 6 JULI

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Petteflet

 De Petteflet

 De Petteflet

 De Petteflet

 De Petteflet

 KIA zomerkampen

 KIA zomerkampen

 KIA zomerkampen

 KIA zomerkampen

 KIA zomerkampen

 De Kriebelfabriek

 De Kriebelfabriek

 De Kriebelfabriek

 De Kriebelfabriek

 De Kriebelfabriek

 De Boomhut

 De Boomhut

 De Boomhut

 De Boomhut

 De Boomhut

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Sportspetters

 Sportspetters

 Sportspetters

 Sportspetters

 Sportspetters

 Windsurfkamp

 Windsurfkamp

 Windsurfkamp

 Windsurfkamp

 Windsurfkamp

 Tenniskamp KTC

 Tenniskamp KTC

 Tenniskamp KTC

 Tenniskamp KTC

 Tenniskamp KTC

 Hockey Beringen

 Hockey Beringen

 Hockey Beringen

 Hockey Beringen

 Hockey Beringen

 Foot & Fun

 Foot & Fun

 Foot & Fun

 Foot & Fun

 Foot & Fun

MA 9 JULI

DI 10 JULI

WOE 11 JULI

DON 12 JULI

VRIJ 13 JULI

 De Bengeltjes
 De Petteflet
 KIA zomerkampen
 De Kriebelfabriek
 De Boomhut
 Speelplein Hupsekwap
 Sportspetters

 De Bengeltjes
 De Petteflet
 KIA zomerkampen
 De Kriebelfabriek
 De Boomhut
 Speelplein Hupsekwap
 Sportspetters

 De Bengeltjes
 De Petteflet
 KIA zomerkampen
 De Kriebelfabriek
 De Boomhut

 De Bengeltjes
 De Petteflet
 KIA zomerkampen
 De Kriebelfabriek
 De Boomhut
 Speelplein Hupsekwap
 Sportspetters

 De Bengeltjes
 De Petteflet
 KIA zomerkampen
 De Kriebelfabriek
 De Boomhut
 Speelplein Hupsekwap
 Sportspetters

 Sportspetters

MIX & MATCH KALENDER
MA 16 JULI

DI 17 JULI

WOE 18 JULI

DON 19 JULI

VRIJ 20 JULI
 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Windsurfkamp

 Windsurfkamp

 Windsurfkamp

 Windsurfkamp

 Windsurfkamp

 Foot & Fun

 Foot & Fun

 Foot & Fun

 Foot & Fun

 Foot & Fun

MA 23 JULI

DI 24 JULI

WOE 25 JULI

DON 26 JULI

VRIJ 27 JULI

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Boomhut

 De Boomhut

 De Boomhut

 De Boomhut

 De Boomhut

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Weerstand Koersel

 Weerstand Koersel

 Weerstand Koersel

 Weerstand Koersel

 Weerstand Koersel

MA 30 JULI

DI 31 JULI

WOE 1 AUGUSTUS

DON 2 AUGUSTUS

VRIJ 3 AUGUSTUS

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Petteflet

 De Petteflet

 De Petteflet

 De Petteflet

 De Petteflet

 De Boomhut

 De Boomhut

 De Boomhut

 De Boomhut

 De Boomhut

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Windsurfkamp

 Windsurfkamp

 Windsurfkamp

 Windsurfkamp

 Windsurfkamp
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MIX & MATCH KALENDER
MA 6 AUGUSTUS
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DI 7 AUGUSTUS

WOE 8 AUGUSTUS

DON 9 AUGUSTUS

VRIJ 10 AUGUSTUS

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Petteflet

 De Petteflet

 De Petteflet

 De Petteflet

 De Petteflet

 KIA zomerkampen

 KIA zomerkampen

 KIA zomerkampen

 KIA zomerkampen

 KIA zomerkampen

 De Kriebelfabriek

 De Kriebelfabriek

 De Kriebelfabriek

 De Kriebelfabriek

 De Kriebelfabriek

 De Boomhut

 De Boomhut

 De Boomhut

 De Boomhut

 De Boomhut

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 MuziekOnaut

 MuziekOnaut

 MuziekOnaut

 MuziekOnaut

 MuziekOnaut

 Sportspetters

 Sportspetters

 Sportspetters

 Sportspetters

 Sportspetters

 Nova-kampen

 Nova-kampen

 Nova-kampen

 Nova-kampen

 Nova-kampen

MA 13 AUGUSTUS

DI 14 AUGUSTUS

WOE 15 AUGUSTUS

DON 16 AUGUSTUS

VRIJ 17 AUGUSTUS

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Petteflet

 De Petteflet

 De Petteflet

 De Petteflet

 De Kriebelfabriek

 De Kriebelfabriek

 De Kriebelfabriek

 De Kriebelfabriek

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Windsurfkamp

 Windsurfkamp

 Windsurfkamp

 Windsurfkamp

 Windsurfkamp

 Zeilkamp

 Zeilkamp

 Zeilkamp

 Zeilkamp

 Zeilkamp

 Nova-kampen

 Nova-kampen

 Nova-kampen

 Nova-kampen

 Nova-kampen

MIX & MATCH KALENDER
MA 20 AUGUSTUS

DI 21 AUGUSTUS

WOE 22 AUGUSTUS

DON 23 AUGUSTUS

VRIJ 24 AUGUSTUS

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Petteflet

 De Petteflet

 De Petteflet

 De Petteflet

 De Petteflet

 KIA zomerkampen

 KIA zomerkampen

 KIA zomerkampen

 KIA zomerkampen

 KIA zomerkampen

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Speelplein Hupsekwap

 Podiumkamp

 Podiumkamp

 Podiumkamp

 Podiumkamp

 Podiumkamp

 LEGO kamp

 LEGO kamp

 LEGO kamp

 LEGO kamp

 LEGO kamp

 Sportspetters

 Sportspetters

 Sportspetters

 Sportspetters

 Sportspetters

 Zeilkamp

 Zeilkamp

 Zeilkamp

 Zeilkamp

 Zeilkamp

 Tenniskamp KTC

 Tenniskamp KTC

 Tenniskamp KTC

 Tenniskamp KTC

 Tenniskamp KTC

 Rekentaalbad

 Rekentaalbad

 Rekentaalbad

MA 27 AUGUSTUS

DI 28 AUGUSTUS

WOE 29 AUGUSTUS

DON 30 AUGUSTUS

VRIJ 31 AUGUSTUS

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Bengeltjes

 De Petteflet

 De Petteflet

 De Petteflet

 De Petteflet

 De Petteflet

 Podiumkamp

 Podiumkamp

 Podiumkamp

 Podiumkamp

 Podiumkamp

 Sportspetters

 Sportspetters

 Sportspetters

 Sportspetters

 Sportspetters

 Hockey Beringen

 Hockey Beringen

 Hockey Beringen

 Hockey Beringen

 Hockey Beringen

27

veel
!
plezier

UITGEVER College van burgemeester en schepenen, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen

