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Vanaf 1 april beschikbaarWanneerzondag 01 mei 2022van 11 uur tot 17 uur

Wat te 
doen?

· Picknick

· Huifkarrentocht

· Speeldorp

· Wandelen

.  Fietsen

· Familietheater

· Workshops

· Infostanden

. Muziek

. Bar met streekbieren

Waar
Buizingen

Nederhempark

+ Halse 
verenigingen

mei-jun 2022

ONTDEKKER

de kleine
GROTEGROTE

WEEK VAN DE GROEILAMP  
Elk jaar laten we ons licht schijnen op ‘opvoeden’. Want 
groot worden, dat gaat niet helemaal vanzelf. We zorgen 
er elke dag voor dat kinderen groot worden in een 
warme omgeving. Tijdens deze week worden er in Halle 
verschillende infoavonden en workshops georganiseerd. 
Ontdek het gehele aanbod op www.jonginhalle.be.    
Meer info: www.jonginhalle.be/weekvandegroeilamp 

ZENNEFEEST  
Het Zennefeest is een outdoor 
evenement voor families. 
Picknick, een kinderspeeldorp, 
wandel- en fietstochten, 
infostanden van verschillende 
natuurverenigingen, … het wordt 
een fijne dag!    
Meer info:  
www.vondel.be/zennefeest 

MAMMOET 
‘Mammoet’ is een levensgrote 
muziekmobiel. Een interactieve 
geluidsinstallatie. Een danser, 
percussionist en zangeres zorgen 
voor een zachte en speelse 
voorstelling waarin de allerjongsten 
mogen voelen, rusten, kijken en 
spelen.    
Meer info: www.vondel.be 

CARNAVALSPEURTOCHT 
Zin in een leuke speurtocht deze zomer? Ga samen met Basiel mee op pad 
doorheen de geschiedenis van Carnaval. Haal je gekste verkleedkleren uit de 
kast en ga op zoek naar de raamstickers op de ramen van de kindvriendelijke 
horecazaken. Eens je ze alle acht gevonden hebt en de opdrachten tot een 
goed einde bracht, staat er je een leuke verrassing te wachten! Haal je gratis 
plannetje af op het toerismekantoor.  
Meer info: www.visithalle.be

BOEKSTARTDAG 
Babybib opent feestelijk zijn deuren! We 
stellen onze bad-, knisper- en kartonboekjes 
voor. Deze kan je uitlenen voor je jongste 
spruit! Tijdens een belevingsmoment gaan we 
met mama’s, papa’s… en onze jongste lezers 
aan de slag.   
Meer info: www.bibliotheekhalle.be 

12 tot 
23 mei 

zondag 
1 mei 
vanaf 11 uur 

zondag  
15 mei 
11 uur, 13 uur en 15 uur

zaterdag 
21 mei 
11 uur tot 15 uur

Nederhempark - 
Nederhem Halle

CC ‘t Vondel 

Toerismekantoor

Bibliotheek Halle

voor het hele gezin

baby’s en peuters 

kinderen vanaf 3 jaar

baby’s en peuters 

GRATIS 

GRATIS  
picknick betalend 

5 euro

GRATIS

GRATIS 

FESTIVAL XS  
Ontdek, giechel, verwonder en geniet mee tijdens het 
eerste Festival XS. CC ’t Vondel wordt op zondag 15 mei 
2022 dé plek voor baby’s, peuters, kleuters en hun ouders! 
Een familievriendelijk evenement gevuld met de leukste 
activiteiten, peuter-, wobbel of zwangerschapsyoga, 
infomomenten voor ouders, voorstellingen, doorlopend 
animaties, speelinstallaties, ... Er valt voor iedereen wel wat 
te beleven.  
Meer info: www.vondel.be/festivalxs

zondag 
15 mei   
 10 uur tot 16 uur 

CC ‘t Vondel 

Baby’s, peuters, 
kleuters en  
hun ouders

voorstelling: 5 euro 
workshops: 3 euro 
infosessies, initiaties, 
animaties: gratis

KUNSTENBO(I)SDESARTS 
Op Pinkstermaandag kan je in het park van Lembeek 
cultuur ‘smaken’! Circus, dans, theater, animatie, 
humor, muziek, … kan je die dag allemaal beleven.    
Meer info: www.kunstenboisdesarts.be  

maandag 
6 juni 

Park Lembeek

vanaf 5 jaar

GRATIS  

Woensdag  
tot zaterdag 
Begin juni tot  
eind september
9 uur tot 12 uur en  
13 uur tot 16 uur 



  Meer info 
op www.jonginhalle.be

CONCERT 
MAGIQUE 
Zangeres Esmé Bos en 
muzikant Bart Voet laten zich 
inspireren door derwisjen, 
sjamanen en hun rituelen. Ze 
brengen een bijzonder concert 
voor de allerkleinsten en hun 
ouders!   
Meer info: www.vondel.be 

START TICKETVERKOOP 
CC 'T VONDEL 
CC ‘t Vondel pakt uit met een nieuw cultuurseizoen! 
Vanaf 11 juni om 10 uur kan je tickets kopen voor jouw 
favoriete voorstelling.    
Meer info: www.vondel.be 

INFOAVOND 'EMOTIES 
HERKENNEN EN 
BEGRIJPEN BIJ 
KINDEREN EN JONGEREN' 
We hebben allemaal emoties, vanaf we geboren worden. 
Soms zien we veel emoties bij de kinderen waarmee we 
omgaan.Hoe kunnen wij omgaan met die emoties? Hoe 
kunnen we de kinderen helpen omgaan met die emoties?    
Meer info: www.jonginhalle.be 

SPELOTHEEK  
In de spelotheek van de bibliotheek vind je spelletjes 
voor jong en oud. Ook voor baby’s en peuters zijn er 
leuke  ontwikkelingsspelen, constructiespelen, puzzels…   
Meer info: www.bibliotheekhalle.be 

INITIATIE BMX 
Op Kruisveld vindt er een initiatie BMX plaats in 
samenwerking met de BMXclub. Niet vergeten: 
lange broek, lange mouwen, handschoenen.   
Inschrijven via de schoolsportgangmaker 

KIJK! IK FIETS! 
Tijdens Kijk! Ik fiets! leren we kindjes fietsen zonder 
steunwieltjes. Je moet zelf een fiets meenemen zonder 
steunwieltjes en de kindjes moeten begeleid worden door 
een volwassene. Sportieve kledij is gewenst.    
Inschrijven via sport@halle.be

zaterdag  
19 juni  
11 uur en 14 uur

zaterdag  
11 juni 
vanaf 10 uur

dinsdag  
7 juni 
20 uur tot 22 uur 

permanent/doorlopend 

woensdag 
25 mei 
13 uur tot 16 uur

woensdag
1 juni  
13 uur tot 15 uur

zondag 
12 juni 
10 uur tot 12 uur

CC ‘t Vondel

CC ‘t Vondel 

JC De Kazerne 

Bibliotheek Halle

Kruisveld

Skatepark De Bres

Atletiekpiste De Bres

peuters en kleuters

volwassenen 

alle leeftijden

12 tot 14 jaar

6 tot 12 jaar

3 tot 8 jaar 

8 euro

GRATIS 

GRATIS 

GRATIS

GRATIS

5 euro
KOM!PAS: 1,25 euro

INITIATIE 
SKATEBOARDEN 
Buurtsport Halle organiseert een initiatie 
skateboarden i.s.m. Stoked Board Academy. 
Huur materiaal is mogelijk via Stoked.    
Inschrijven via sport@halle.be of  
via de buurtwerkers 


