
jan-feb 2023

ONTDEKKER

de kleine
GROTEGROTE

zondag   
22 januari  
15u 

zondag   
22 januari  
14u-15u30 

CC ‘t Vondel

2+ 

CC ‘t Vondel - lokaal 2

6+ 

8 euro
KOM!PAS: 2 euro  

20 euro per duo 
KOM!PAS: 5 euro 

THEATER: VUIL     
Er is een mooi, proper meisje. Maar ze heeft een 
zak vol afval en vuil. Het meisje wil er van af, van 
die vuilzak. Hij stinkt en hij plakt. Een voorstelling 
vol schoonheid en magie voor de allerkleinsten. 
We toveren de scene letterlijk om tot een 
vuilnisbelt en nemen je mee in een nieuwe wereld 
waar je de pracht en praal van vuil kan ontdekken.
Inschrijven via www.vondel.be

VOGELKASTJES 
MAKEN     
Het is voor zowel kinderen als volwassenen 
leuk om een vogelkastje te maken dat je in de 
tuin kan ophangen. In slechts een uur tijd maak 
je samen met je kind een kleurrijk vogelhuisje. 
Februari is de ideale tijd om zo’n nestkastje op 
te hangen.      
Inschrijven via www.vondel.be

  Meer info 
op www.jonginhalle.be

zaterdag  
21 januari  
10u en 11u30 

CC ‘t Vondel

2.5-5 jaar 

10 euro per duo  
KOM!PAS: 2,5 euro  

KIND-OUDER 
WOBBELYOGA    
De wobbel is een balansbord waarmee 
je op een speelse manier je lichaam, 
balans en kracht leert kennen. Deze sessie 
helpt kinderen om hun zelfvertrouwen te 
vergroten.      
Inschrijven via www.vondel.be

4 januari en 1 februari (bib Halle)
15 januari en 19 februari (bib Essenbeek)
Woensdag: 15u-15u30. Zondag: 10u30-11u. 

3+ GRATIS 

VOORLEESMOMENTEN    
Schuif gezellig aan. De bibliotheek verwent kleine oortjes 
met de mooiste, spannendste, avontuurlijkste... verhalen. 
Neem je knuffel, familie en vriendjes mee!     



Krokus-
vakantie

dinsdag  
21 februari  
11u en 15u 

woensdag  
22 februari  
14u 

maandag-woensdag  
20, 21 en 22 februari 
9u-16u 

maandag-woensdag  
20, 21 en 22 februari 
9u-16u 

maandag-vrijdag  
20-24 februari 
7u - 19u 

maandag-woensdag  
20, 21 en 22 februari 
9u-16u 

Museum den AST

CC ‘t Vondel

CC ‘t Vondel

JC De Kazerne 

JC De Kazerne 

BKO De Varkenssnuit

Peuters en kleuters

1,5 tot 4 jaar 

6+ 

6+ 

9+ 

2,5-12 jaar 

8 euro 
KOM!PAS: 2 euro  

5 euro 
KOM!PAS: 1,25 euro  

85 euro - KOM!PAS mogelijk 

85 euro - KOM!PAS mogelijk 

10,55 euro per dag
KOM!PAS: 5,27 euro per dag 

85 euro - KOM!PAS mogelijk 

MUSEUM XS    
Een familievriendelijk evenement gericht 
op peuters en kleuters.       
Meer info en inschrijven op de website: 
www.denasthalle.be

FILM & LIVE 
MUZIEK: 
ALLEMAAL 
BEESTJES     
Kom kijken naar deze beestige voorstelling 
met film en kunst. Een harpiste en violiste 
zorgen voor live muziek.     
Inschrijven via www.vondel.be

FILM: BIG TRIP 
MADAGASCAR    
Een onhandige ooievaar bezorgt een 
baby Panda op het verkeerde adres. 
Beer, Eland, Tijger en Konijn vangen de 
Panda op.     
Inschrijven via www.vondel.be

THEATER- EN 
CREAKAMP  
'DE BASTA STOET'    
Hou je van carnaval? Dan ben je hier op de juiste 
plaats! We steken een uniek kostuum in elkaar 
en stellen een kleurrijke stoet samen. We stralen 
op onze eigen gemaakte praalwagen.     
Inschrijven via www.villabasta.be

MUSICALKAMP 
'#LIKEVILLABASTA'    
We steken onze eigen musical in elkaar, 
net zoals bij #LikeMe! We maken scènes en 
dansmoves en steken Nederlandstalige liedjes 
in een musical jasje. We laten onze creativiteit 
volledig los met een unieke musical als 
resultaat!     
Inschrijven via www.villabasta.be

JC De Kazerne 

10+ 

KOM!PAS mogelijk 

SWAP     
Ook tijdens de krokusvakantie 
organiseert de SWAP-werking een 
fantastische activiteit! Ontdek het via 
de website en schrijf je snel in.      
inschrijven via inschrijvingen.halle.be

BKO DE 
VARKENSSNUIT    
In de krokusvakantie luidt het thema 
‘Cupido Ofzo’. De hartjes vliegen in 
het rond!     
Inschrijven via www.halle.be/bko

THEATER- EN CREAKAMP 
'VILLA GORILLA'    
Haal jouw verrekijker maar boven, want wij gaan op safari in 
Villa Gorilla! De dieren die we onderweg tegenkomen, heb je 
nog nooit gezien. We maken een kostuum en eindigen met een 
theaterstukje over onze ontdekkingstocht.     
Inschrijven via www.villabasta.be

JC De Kazerne 6+ 


