
jan-feb 2022

ONTDEKKER

de kleine
GROTEGROTE

WOBBELYOGA 
Maak kennis met 
wobbelyoga! Deze yogaworkshop 
op een wobbel helpt kleine 
kinderen om hun lichaam te 
ontdekken en het zelfvertrouwen 
te vergroten.  
Inschrijven via  
www.vondel.be/agenda

BOOTCAMP  
OUDER/KIND 
D(U)O, een uurtje waar jij en 
je kind centraal staan. Jullie 
zijn sportpartners, bewegen 
samen en dagen elkaar 
uit. Sport, spel & plezier 
verzekerd!  
Inschrijven via  
www.vondel.be/agenda

CONCERT MAGIQ - 
ESMÉ BOS & BART VOET 
Een wonderlijke muzikale reis voor kinderen vanaf 2,5 jaar.  
Inschrijven via  
www.vondel.be/agenda

DE SPEELWOLK  
De speelwolk is 
een gezellige, kindvriendelijke 
binnenruimte waar je als (groot)
ouder samen met je kind (0-4 jaar) 
naartoe kan komen. Je kind leert er 
op een veilige en prettige manier 
de wereld ontdekken en nieuwe 
kinderen kennen.  
Inschrijven via  
www.jonginhalle.be/ 
reservatie-speelwolk

OPROEP! 
BEVRAGING AANBOD 2022  
In 2022 wenst Huisvanhetkind Halle een boeiend aanbod te 
organiseren voor (aanstaande) gezinnen. Maar om dit te realiseren 
hebben we jullie hulp nodig! Zo informeren we graag wat er bij jullie 
leeft, wat jullie interesseert en waar jullie nood aan hebben.
Laat het ons weten door de bevraging in te vullen via
www.jonginhalle.be/aanbod2022  
of via de QR-code hiernaast.

zaterdag 
22 januari
10 uur (2,5 tot 5 jaar), 
11.30 uur (5 tot 12 jaar)

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

CC ‘t Vondel - Lokaal 5

Kinderen (6+ jaar)  
en ouders

zondag 
23 januari
9.30 uur  
tot 10.30 uur 

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

CC ‘T Vondel - Balletzaal

Kinderen (3-7 jaar)  
en ouders 

zondag 
23 januari
om 11 uur en om 14 uur 

8 euro
KOM!PAS: 2 euro

CC ‘t Vondel - Concertzaal

2,5+ jaar

elke donderdag
én
1ste en 3de zaterdag 
van de maand 
9.30 uur tot 12.30 uur

GRATIS 

Sociale campus

0-4 jaar 
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Krokus-
vakantie

VILLA BASTA-
BEELDENDKAMP:  
DE BASTA-GILLEKES 
Vind je carnaval leuk? Dan ben je hier op de juiste 
plek! We knutselen een  kostuum in elkaar en stellen 
onze eigen stoet samen. En onze kostuums worden 
niet verbrand zoals op carnaval… Die krijg je gelukkig 
gewoon mee naar huis!  
Inschrijven via www.vondel.be/agenda

FAMILIEFILM:  
DE KLEINE PRINS 
Een negenjarig meisje maakt kennis met 
haar oude buurman. Hij vertelt haar over de 
magische avonturen van de kleine prins.  
Inschrijven via www.vondel.be/agenda

HEROPENING  
DEN AST 
Den Ast komt uit zijn winterslaap! 
We nodigen jong en oud uit op deze 
feestelijke heropening!  
Meer info op www.halle.be/denast/ 
menu/onze-activiteitenkalender

BUURTBALTOERNOOI 
Buurtsport Halle organiseert een zaalvoetbaltornooi! 
Zowel ploegen als individuele spelers, meisjes en 
jongens zijn welkom!  
Inschrijven via sport@halle.be

maandag-woensdag 
28 februari - 2 maart
9 uur tot 16 uur

75 euro
KOM!PAS: 18,75 euro

CC ‘t Vondel - JC De Kazerne

9-12 jaar

KROKUSVAKANTIE  
DE VARKENSSNUIT 
In het thema La La Lente vieren we 
samen de lente.  
Inschrijven via www.halle.be/bko

maandag-vrijdag 
28 februari - 4 maart
7 uur tot 19 uur

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

de Varkenssnuit

2,5-12 jaar

donderdag 
3 maart
15 uur

8 euro
KOM!PAS: 2 euro

CC ‘t Vondel - Concertzaal

5+ jaar

woensdag 
2 maart
14 uur

5 euro
KOM!PAS: 1,25 euro

CC ‘t Vondel - Concertzaal

6+ jaar

woensdag 
2 maart
13 uur tot 16 uur

GRATIS

Don Bosco

6-12 jaar 

woensdag-vrijdag
2 maart - 4 maart
14 uur tot 17 uur 

gratis tot en met 12 jaar
3 euro 12+ jaar
KOM!PAS: 1 euro

Den Ast

6-12 jaar 

  Meer info 
op www.jonginhalle.be

PLOCK! -  
GRENSGEVAL 
Plock! is een circus- en geluidstheater 
dat alle zintuigen prikkelt.   
Inschrijven via www.vondel.be/agenda
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