
2021ZOMERBROCHURE

2020 was een bijzonder jaar hè. 
En wellicht zal ook 2021 dat zijn. 
Of er deze zomer versoepelingen 
of misschien net strengere 
veiligheidsmaatregelen komen, 
weten we nog niet. We hebben geen 
glazen bol. Maar van één ding zijn 
we wel zeker: de zon zal sowieso 
op de afspraak zijn. We kunnen 
dus beginnen dromen over die 
twee lange maanden vakantie vol 
zonnige temperaturen! En deze 
zomerbrochure zal je daar zeker bij 
helpen! 

Door de coronacrisis zijn we gaan 
beseffen dat een staycation best 
prettig is. In Halle zetten de stad, 
privé-organisaties, verenigingen en 
een pak vrijwilligers deze zomer dus 
hun beste beentje voor om jou een 
onvergetelijke vakantie in eigen stad 
aan te bieden. 

Opgelet! Voor het gros van deze 
stages of vakanties moet je je vooraf 
inschrijven. Trek dus maar vlug aan 
de mouw van mama of papa. 
We wensen jou alvast een 
onvergetelijke en veilige zomer!

ACTIVITEITEN  
VOOR KLEUTERS

ELKE DAG 
Speelplein Joepie 5
De Varkenssnuit 7
Speelplein Don Bosco 8
Ferm kinderdagopvang 9
Infano 10
Speelstraat 12

SPORTACTIVITEITEN 
EN -VAKANTIES 
Zwemschool Lembeek 16
Avenir Lembeek 17
Tennisclub Sollenbeemd 18
Populaire Halle 20
Studio Moovz 21
Dansstudio 4Motion 23
Ballerino dansstudio’s 24
KSVT Lembeek 25
Ratjetoe kleuterkampen 26
Warandedag 32

CULTUURACVTIVITEITEN 
EN -VAKANTIES 
Beestige stadszoektocht 29
Muizenspel den AST 29
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ACTIVITEITEN  
VOOR KINDEREN  
LAGERE SCHOOL
ELKE DAG 
Speelplein Joepie 5
Swap 6
De Varkenssnuit 7
Speelplein Don Bosco 8
Ferm kinderdagopvang 9
Infano 10
Habbekrats 11
Speelstraat 12

SPORTACTIVITEITEN 
EN -VAKANTIES 
Sportark 13
Olympic Essenbeek Halle 14
Start 65 15
Zwemschool Lembeek 16
Avenir Lembeek 17
Tennisclub Sollenbeemd 18
Budo Researh 19
Populaire Halle 20
Studio Moovz 21
KSMG Turnen en Trampoline 22
Dansstudio 4Motion 23
Ballerino dansstudio’s 24
KSVT Lembeek 25
Panta Rhei themakampen 27
Warandedag 32

CULTUURACVTIVITEITEN 
EN -VAKANTIES 
Jeugdbrassband Lembeek 28
Beestige stadszoektocht 29
Muizenspel den AST 29
Kunstacademie Halle 30
Boekenkaftdag Ezelsoor 31

ACTIVITEITEN  
VOOR TIENERS  

ELKE DAG 
Swap 6
Speelplein Don Bosco 8
Habbekrats 11
Speelstraat 12

SPORTACTIVITEITEN 
EN -VAKANTIES 
Olympic Essenbeek Halle 14
Start 65 15
Zwemschool Lembeek 16
Avenir Lembeek 17
Tennisclub Sollenbeemd 18
Budo Researh 19
Studio Moovz 21
KSMG Turnen en Trampoline 22
Dansstudio 4Motion 23
Ballerino dansstudio’s 24
KSVT Lembeek 25

CULTUURACVTIVITEITEN 
EN -VAKANTIES 
Boekenkaftdag Ezelsoor 31
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Kom!pas-korting 
Bij verschillende activiteiten kan je genieten van een korting als 
je een Kom!pas hebt. Deze voordeelpas geeft mensen met een 
beperkt inkomen een korting van 75% op vrijetijdsactiviteiten. 
Zo geeft de stad alle kinderen de kans om deel te nemen aan het 
vakantieaanbod. 
De Kom!pas geldt wel enkel als kortingspas bij verenigingen en 
organisaties die zich hiervoor engageren. 

Meer info vind je op halle.be/kompas. 
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VOOR WIE?
Kinderen van 3 tot en met 13 jaar. 

Ook kinderen met een beperking zijn welkom. 
Schrijf je best in voor 11 juni via jong@halle.be.  
Zo hebben we voldoende tijd om een 
aangepaste begeleider te zoeken. 

WANNEER
 � 1 en 2 juli 
 � 5 tot 9 juli 
 � 12 tot 16 juli 
 � 19 tot 23 juli (niet op 21 juli)
 � 26 tot 30 juli 
 � 16 tot 20 augustus 
 � 23 tot 27 augustus 

Telkens van 9u tot en met 16u
Opvang vanaf 7u30 tot 17u30

WAAR
Brouwerijstraat 32 in Halle

KOSTPRIJS
 � € 6 per dag voor Hallenaren
 � € 8 euro per dag voor niet-Hallenaren 
 � € 25 per week voor Hallenaren
 � € 33 per week voor niet-Hallenaren
 � 50% korting vanaf het derde kind in 
hetzelfde gezin 

 � Kom!pas-tarief mogelijk

INSCHRIJVEN
Online registreren en inschrijven via 
www.inschrijvingen.halle.be
 � Hallenaren vanaf 28/4/2021  
niet-Hallenaren vanaf 12/05/2021

 � Je kan ook inschrijven op de dag van 
je eerste speelpleinbezoek (als er nog 
plaatsen beschikbaar zijn).

Joepie! Wedden dat je dat elke ochtend roept als je naar het speelplein 
mag? De toffe animatoren zijn nu al fantastische spelletjes, spannende 
avonturen en knutselactiviteiten aan het verzinnen om je een 
onvergetelijke vakantie te bezorgen. 

Speelplein 
Joepie 

INFO
Kinderen & Jongeren 
T 02 365 98 30 - jong@halle.be 
www.jonginhalle.be
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VOOR WIE 
Jongeren van 10 tot en met 16 jaa
Jongeren met een beperking zijn welkom 
(afhankelijk van de activiteit).

WANNEER 

In juli organiseert SWAP verschillende 
activiteiten. Het volledige overzicht vind je 
vanaf 7 juni op www.jonginhalle.be.

WAAR
Jeugdcentrum De Kazerne - Leide 3 in Halle 

KOSTPRIJS
 � Afhankelijk per activiteit
 � Kom!pas-tarief mogelijk

INSCHRIJVEN
www.inschrijvingen.halle.be

Spanning en sensatie, een spelletje paintball, een bioscoopbezoek, leuke 
uitstappen, sporten of chillen ... Het woord verveling is deze zomer niet 
terug te vinden in het SWAP-woordenboek. Hou de website in de gaten en 
sluit je aan.

SWAP 

INFO
Kinderen & Jongeren
T 02 365 98 30 
jong@halle.be 
www.jonginhalle.be

6



VOOR WIE
Kinderen van 2,5 tot 12 jaar die naar school 
gaan in Halle of in Halle wonen. 
Ook kinderen met een beperking zijn welkom.

WANNEER
 � 1 en 2 juli 
 � 5 tot 9 juli 
 � 12 tot 16 juli 
 � 19 tot 23 juli (niet op 21 juli)
 � 9 tot 13 augustus 
 � 16 tot 20 augustus 
 � 23 tot 27 augustus 
 � 30 en 31 augustus 

Telkens van 7u tot 19u

WAAR
Albertstraat 8 in Halle

KOSTPRIJS
 � € 10,55 per dag
 � 25% korting vanaf 2 kinderen van hetzelfde 
gezin 

 � Kom!pas-tarief mogelijk

INSCHRIJVEN
Online registreren en inschrijven via  
www.halle.be/bko 

Opgelet! Wie nooit eerder deelnam aan de 
activiteiten van De Varkenssnuit, moet vooraf 
een rondleiding bijwonen. Meer info hierover 
lees je op www.halle.be/bko.

De Varkenssnuit zorgt voor een zomer vol plezier. De leuke monitoren 
dompelen jou en je vrienden elke week onder in een knotsgek thema. 
Je beleeft altijd weer een ander avontuur. Het volledige programma vind je 
op www.halle.be/bko.

Buitenschoolse 
kinderopvang 
De Varkenssnuit 

INFO
Kinderen & Jongeren
T 0472 38 67 18 
bko@halle.be 
www.halle.be/bko 7

LEEFTIJD
Van 2,5 tot 15 jaar 
Kleuters moeten zindelijk zijn. 
Ook kinderen en jongeren met een beperking 
zijn welkom. Zij kunnen zich best vooraf   in-
schrijven via info@speelpleindonboscohalle.be.
Op die manier kunnen we vooraf een 
aangepast en gevarieerd aanbod uitwerken.

WANNEER
 � Van 1 juli tot en met 17 juli
 � Van 27 juli tot en met 14 augustus 

Je bent welkom van maandag tot vrijdag  
(van 7u30 tot 18u).

WAAR
Don Bosco, Lenniksesteenweg 2 in Halle

KOSTPRIJS
 � € 3 per dag 
 � Kinderen die niet in Halle of Pepingen 
wonen, betalen tijdens de inschrijving ook 
een eenmalige administratieve kost van € 5.

 � Kom!Pas-tarief: € 0,75 per dag

INSCHRIJVEN
Dit kan ter plaatse elke dag dat we open zijn.

Speelplein  
Don Bosco Halle

Op Speelplein Don Bosco verveel je je geen moment. We hebben een berg 
sport-, knutsel- en spelmateriaal voor je klaarliggen. Je stelt ook zelf jouw 
programma samen. Daarom werken we ook niet met leeftijdsgroepen.  
Enkel kleuters en tieners spelen apart. En de animatoren? Die spelen met  
je mee en houden een oogje in het zeil. 

INFO
Speelplein Don Bosco
Lenniksesteenweg 2 in Halle
info@speelpleindonboscohalle.be
T 0499 08 72 48
www.speelpleindonboscohalle.be
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INFO
T 0474 28 51 03 
bko.halle@samenferm.be 
www.samenferm.be 

Zot doen, knutselen, spelen… Ferm vult haar kampjes met de leukste 
activiteiten! Je amuseert je rot en je vakantie vliegt voorbij. 

Ferm 
Kinderopvang 

VOOR WIE
Kinderen van 2,5 tot 12 jaar 
Ook kinderen met een beperking zijn welkom.

WANNEER
 � 1 en 2 juli 
 � 5 tot 9 juli 
 � 12 tot 16 juli 
 � 9 tot 13 augustus 
 � 16 tot 20 augustus 
 � 23 tot 27 augustus 
 � 30 en 31 augustus 

Telkens van 7u tot 18u15 

WAAR
Halleweg 220 in Halle

KOSTPRIJS
 � € 7,44 per halve dag
 � € 14,83 per dag
 � 25% korting bij gezamenlijke opvang vanaf 
2 kinderen 

 � Kom!pas-tarief mogelijk 

INSCHRIJVEN
www.samenferm.be 
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VOOR WIE 
Kinderen van 2,5 tot 12 jaar 
Ook kinderen met een beperking zijn welkom. 

WANNEER 

 � 1 en 2 juli 
 � 5 tot 9 juli 
 � 12 tot 16 juli 
 � 2 tot 6 augustus 
 � 9 tot 13 augustus 
 � 16 tot 20 augustus 
 � 23 tot 27 augustus 
 � 30 en 31 augustus 

Telkens van 7u tot 18u

WAAR
Pastoor Bernaertstraat 28 in Halle

KOSTPRIJS
 � € 12,85 per dag 
 � € 64,25 per week 
 � 25% korting vanaf het 2de kind 

INSCHRIJVEN
www.infano.be 
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INFO
T 0499 52 91 84 
tcsteralgemeenzuid@infano.be 
www.infano.be 

Infano

Onvermoeibaar zijn de animatoren van Infano! Knutselen, een 
speurtocht maken, sporten, poppenkast kijken en spelen, ravotten 
met vrienden, een quiz of gezelschapsspel spelen, … Ze halen alles 
uit de kast om je een supertoffe vakantie te bezorgen.
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Habbekrats 
Sporten, spelletjes spelen, toffe uitstapjes doen… Dat zijn de 
ingrediënten voor een superleuke vakantie! Ben je tussen 8 en 
18 jaar? Spring dan binnen in het Heldenhuis van Habbekrats want 
daar is elke namiddag wat te beleven, van dinsdag tot vrijdag. 
Je hoeft niet vooraf in te schrijven. Kom langs als je zin hebt.

VOOR WIE 
Kinderen en jongeren van 8 tot en met 18 jaar 
Ook kinderen en jongeren met een beperking 
zijn welkom.

WANNEER 

 � 1 en 2 juli 
 � 5 tot 9 juli 
 � 12 tot 16 juli 
 � 2 tot 6 augustus 
 � 9 tot 13 augustus 
 � 16 tot 20 augustus 

Van dinsdag tot vrijdag, telkens van 12u tot en 
met 18u. Spring binnen wanneer je wil.

WAAR
Brusselsesteenweg 166 in Halle 

KOSTPRIJS
€ 5 per jaar 

INSCHRIJVEN
Je hoeft niet vooraf in te schrijven.

INFO
T 0478 20 40 67 
halle@habbekrats.be 
www.habbekrats.be

11

Maak van jouw straat deze 
zomer een speelstraat! 
Wil jij jouw straat deze zomer omtoveren tot een speelstraat 
om lekker buiten te spelen? Dat kan! En dat in je eigen straat! 

WANNEER?
Tussen 1 juli 2021 en 31 augustus 2021 
Elke dag van 10u tot en met 21u 

WAT IS EEN SPEELSTRAAT? 
Een speelstraat is volledig voorbehouden 
voor spelende kinderen. Overdag zijn ze 
volledig of gedeeltelijk afgesloten en hebben 
spelende kinderen en voetgangers voorrang 
op alle weggebruikers.

START ONLINE JE AANVRAAG
Voldoet jouw straat aan alle voorwaarden? 
En hoe kan je aanvraag doen? Surf snel naar 
www.halle.be/speelstraat

MEER INFO
T 02 365 95 10 
mobiliteit@halle.be 
www.halle.be/speelstraat
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VOOR WIE
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar 

WANNEER
 � 2 tot 6 augustus 
 � 9 tot 13 augustus 
 � 16 tot 20 augustus 
 � 23 tot 27 augustus 

Telkens van 9u tot en met 16u
Opvang vanaf 8u en tot 17u

WAAR
Sportcomplex De Bres
Monseigneur Senciestraat 13 
in Halle

KOSTPRIJS
 � € 95 per week
 � € 110 voor ‘Extreme Fun’ en ‘Kingsize Fun’
 � 1 gratis kamp na 10 deelnames 
 � Kom!pas-tarief mogelijk 

INSCHRIJVEN
www.sportark.be 

Hou jij van sporten? Dan zijn de kampen van SportArk iets voor jou. Op één 
week maak je altijd kennis met verschillende sporten en spelen. Er staan 
vier kampen op het programma: omnisporten, balsporten, extreme fun-
sporten en kingsize funsporten. Begin je spieren al maar op te warmen!

SportArk 
sportvakanties

INFO
T 02 397 99 99 
info@pantarheivzw.be 
www.sportark.be 
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Ook bij Atletiekclub Olympic Essenbeek-Halle kan je je opnieuw uitleven 
deze zomer. De club organiseert twee sportkampen. Daar maak je 
spelenderwijs kennis met atletiek. Alle kinderen van 6 tot en met 13 jaar 
(geboren in 2008 t.e.m. 2015) zijn welkom om zich een hele week te 
amuseren.

Atletiekclub Olympic 
Essenbeek-Halle 

VOOR WIE 
Kinderen van 6 tot en met 13 jaar 

WANNEER 

 � 2 tot 6 augustus 
 � 23 tot 27 augustus 

Telkens van 9u tot en met 16u30
Opvang vanaf 7u en tot 18u

WAAR
Atletiekpiste Provinciedomein 
Huizingen (ingang hoek Torleylaan/
Alsembergsesteenweg) 

KOSTPRIJS
 � € 90 per week voor clubleden 
 � € 130 per week voor niet-clubleden 

INSCHRIJVEN
www.oeh.be 
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INFO
T 0475 55 07 32 
sportkampen@oeh.be 
www.oeh.be 
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VOOR WIE
Kinderen en jongeren van 6 tot en met 16 jaar 

WANNEER
Van 23 tot 27 augustus 
Van 8u30 tot en met 17u30
Opvang vanaf 8u en tot 18u 
Je kan ook blijven slapen. 

WAAR
Octaaf de Kerchove d’Exaerdestraat 214 in 
Buizingen

KOSTPRIJS
 � Met overnachtingen: leden € 200, 
niet-leden € 240

 � Zonder overnachtingen: leden € 160, 
niet-leden € 200

INSCHRIJVEN
Op het secretariaat van Start 65  
of via www.start65.be/inschrijving

Heb je eind augustus nog wat energie over? Schrijf je in voor het turnkamp 
van Start 65. De club beschikt over een volledig uitgeruste gymzaal en 
verschillende slaapzalen. Wie wil, kan dus ook blijven overnachten. 
Turn je al? Of wil je kennismaken met deze sport? De train(st)ers van 
Start 65 ontvangen je met open armen!

INFO
T 02 361 42 84 
info@start65.be 
www.start65.be 

Turncentrum 
Start 65 

15 16

Wie houdt er niet van een frisse duik in de zomer? Van watergewenning 
tot zwemtraining, tijdens de zomervakantie biedt de zwemschool van 
Lembeek leuke zwemstages aan (in de voormiddag). Ben je zot van sport? 
Kies dan voor een zwem- en sportinitiatie. Dan beweeg je van ‘s morgens 
tot ‘s avonds!

Zwemschool Lembeek 

VOOR WIE 
Kinderen en jongeren van 4 tot 14 jaar 
Ook kinderen en jongeren met een beperking 
zijn welkom.

WANNEER 

 � 1 en 2 juli 
 � 5 tot 9 juli 
 � 12 tot 16 juli 
 � 16 tot 20 augustus 
 � 23 tot 27 augustus 
 � 30 en 31 augustus 

Zwemstage: van 9u15 tot 11u45 
Zwem- en sportinitiatie: van 9u15 tot 16u 

WAAR
Beukenstraat 4 in Lembeek 

KOSTPRIJS
 � € 22 per dag voor de zwemstage
 � € 35 per dag voor de zwem- en sportinitiatie
 � € 85 per week + € 10 verzekering voor de 
zwemstage

 � € 135 per week + € 10 verzekering voor de 
zwem- en sportinitiatie

INSCHRIJVEN
artisjok_2000@hotmail.com

INFO
T 0485 858 546 
artisjok_2000@hotmail.com 
www.zwemschool-lembeek.be
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VOOR WIE
Kinderen en jongeren van 5 tot en met 15 jaar 
Kinderen en jongeren met een beperking zijn 
welkom. Voorafgaand is er wel een gesprek 
nodig waarin de stagecoördinator, de 
ouders en het kind even kennismaken en de 
verwachtingen bespreken.

WANNEER
 � Van 23 tot 27 augustus
 � Van 9u tot en met 16u 

Opvang vanaf 8u en tot 17u

WAAR
Prinsenbos 59 in Lembeek 

KOSTPRIJS
 � € 125 per week 
 � € 10 korting indien je ook deelneemt aan de 
paasstage 

INSCHRIJVEN
www.jeugdavenirlembeek.be 

INFO
T 0478 25 68 43 
info.avlembeek@gmail.com 
www.jeugdavenirlembeek.be 

Heb je zin in een sportieve week vol voetbalplezier? Speel je graag buiten, 
samen met anderen? Laat je graag jouw kunstjes zien? Of wil je er leren? 
Dan ben je bij Jeugd Avenir Lembeek aan het juiste adres. Enthousiaste 
voetbaltrainers verwachten je. Het maakt helemaal niet uit of je al veel of 
wat minder ervaring hebt. 

Jeugd Avenir 
Lembeek 
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Wil je proeven van tennis? Of je techniek verbeteren? Neem je racket 
en rep je deze zomer naar Tennisclub Sollenbeemd. Je wordt ingedeeld 
in een groepje met spelers van je leeftijd en niveau. De stages worden 
aangeboden per halve dag of in volle dagen. Competente tennisleraars 
staan in voor de begeleiding.

Tennisclub Sollenbeemd 

VOOR WIE 
Kinderen en jongeren van 5 tot en met 18 jaar 
Ook kinderen en jongeren met een beperking 
zijn welkom, maar moeten wel een vrij 
normale mobiliteit hebben.

WANNEER 

 � 5 tot 9 juli 
 � 12 tot 16 juli 
 � 19 tot 23 juli (ook op 21 juli)
 � 2 tot 6 augustus 
 � 9 tot 13 augustus 
 � 16 tot 20 augustus 
 � 23 tot 27 augustus 

Van 9u tot en met 16u
Opvang vanaf 8u30 en tot 17u

WAAR
Eugène Ysayestraat 14 in Halle

KOSTPRIJS
 � Min. € 22 per dag 
 � € 110 per week.
 � De prijzen zijn afhankelijk van de gekozen 
formule. 

INSCHRIJVEN
www.tcsollenbeemd.be of www.batd.eu

INFO
T 0475 80 69 97 
gunter.vanderveeren@batd.eu 
www.batd.eu
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Ook deze zomer organiseert Budo Research Centrum Halle een  Karate-
do sportkamp. Je maakt kennis met deze Japanse gevechtskunst die 
een combinatie is van verdediging en aanvalstechnieken. Zelfdiscipline 
en respect voor elkaar zijn daarbij heel belangrijk. Ervaren lesgevers 
en zwarte gordels karate-do leren je er alles over. Andere sport- en 
spelactiviteiten zorgen voor een fijne afwisseling.

Budo Research 
Centrum Halle 

VOOR WIE
Kinderen en jongeren van 7 tot en met 14 jaar 

WANNEER
Van 2 tot 6 augustus
Van 9u tot 16u
Opvang vanaf 8u en tot 17u
In principe neem je een hele week deel aan 
de stage. Voor zover er plaatsen beschikbaar 
zijn, is het ook mogelijk om 1 dag deel te 
nemen. 

WAAR
Sportcomplex De Bres,  
Monseigneur Senciestraat 13 in Halle 

KOSTPRIJS
 � € 15 per dag voor leden
 � € 20 per dag voor niet-leden
 � € 80 per week voor leden 
 � € 100 per week voor niet-leden
 � Vanaf het 3de kind per gezin kost de stage 
€ 50

 � Kom!pas-tarief: € 25 per kind
In deze prijs zijn inbegrepen: alle activiteiten, 
1x zwemmen, dagelijks drankje en fruit, 
sportverzekering.

INSCHRIJVEN
info@brchalle.eu 

INFO
T 0473 829 003 
info@brchalle.eu 
www.brchalle.eu 
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Zin in een tof turnkamp? Populaire Halle organiseert ook deze zomer twee 
toffe turnstages waar ook airtrack, trampoline en dans aan bod komen. De 
ideale combinatie voor wie houdt van gymnastiek. Misschien ontdek je wel 
een stukje Nina Derwael in jezelf?

KTDV Populaire Halle 

VOOR WIE 
Kinderen van 3 tot en met 12 jaar 

WANNEER 

 � 26 tot 30 juli: turnen, dans & spel  
(voor 2,5 tot 6 jaar)

 � 26 tot 30 juli: trampoline (7 t/m 12 jaar)
 � 2 tot 6 augustus: turnen, dans & spel  
(voor 2,5 tot 6 jaar) 

 � 2 tot 6 augustus: toestelsturnen en airtrack 
(7 t/m 12 jaar) 

Telkens van 9u tot en met 16u
Opvang vanaf 8u en tot 17u

WAAR
Halleweg 1 in Halle 

KOSTPRIJS
 � leden: € 110
 � niet-leden: € 125
 � Kom!pas-tarief mogelijk

INSCHRIJVEN
www.populaire-halle.be 

INFO
T 0495 99 21 21 
contact@populaire-halle.be 
www.populaire-halle.be
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VOOR WIE
Kinderen en jongeren van 3 tot 15 jaar 
(afhankelijk per stage) 

WANNEER
 � 12 tot 16 juli: Showcase (10 tot 15 jaar)
 � 26 tot 30 juli: Ruimtevaart (3 tot 12 jaar)
 � 9 tot 13 augustus: Onderwaterwereld 
(3 tot 12 jaar)

 � 23 tot 25 augustus: Jungle (3 tot 6 jaar)
Telkens van 9u tot en met 16u
Met opvang vanaf 8u en tot 17u

WAAR
Nachtegaalstraat 124 in Halle

KOSTPRIJS
 � € 140 voor thema’s Ruimtevaart en 
Onderwaterwereld

 � € 90 voor Jungle 
 � € 150 voor Showcase
 � € 28 voor 1 dag Showcase

INSCHRIJVEN
www.studiomoovz.be

Heb jij dat ook, dat je muziek hoort en spontaan begint te dansen? Dan zijn 
de dansstages van Studio MoovZ iets voor jou. Elke stage speelt zich af in 
een andere wereld. Naast dansen, is er ook tijd voor een uitstap, spelletjes 
en knutselmomenten. Tieners kunnen deelnemen aan Showcase, een 
stage met elke dag 3 à 4 uur dans in verschillende stijlen. Je maakt dan 
ook zelf een kostuum voor de voorstelling op het einde van de week. 
Supertof! 

Studio MoovZ 

INFO
T 0477 30 32 87 
stages@studiomoovz.be
www.studiomoovz.be
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Niks zo plezant als zweven en vliegen door de lucht. Hou jij ook zo van 
trampolinespringen? Dan is deze stage iets voor jou. De trampoline (mini, 
dubbele mini, grote) staat uiteraard centraal, maar daarnaast proef je ook 
van andere sporten ... Voel je het al kriebelen?

KSMG 
Turnen en Trampoline Halle 

VOOR WIE 
Kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar 
Je moet minstens 1 jaar trampoline-ervaring 
in clubverband hebben.

WANNEER 

 � 5 tot 9 juli 
Van 9u tot en met 16u30
Opvang vanaf 8u30 en tot 17u

WAAR
Turnzaal van het Koninklijk Atheneum (ingang 
langs parking Jean Jacminstraat) in Halle 

KOSTPRIJS
 � € 125 per week 
 � Kom!pas-tarief mogelijk

INSCHRIJVEN
info@ksmg.be 

INFO
T 0476 32 07 25 
info@ksmg.be 
www.ksmg.be
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Dansstudio 
4Motion 

Laat je danskriebels vrij van 16 tot 20 augustus! Dan organiseert 
Dansstudio 4Motion een fantastische zomerdansstage voor kinderen 
van 3 tot 15 jaar. Tijdens de dansstage zijn er elke dag 3 danslessen, 
aangevuld met andere activiteiten. Dansers vanaf 16 jaar kunnen 
deelnemen aan masterclasses. Die leiden je door een wervelende wereld 
van verschillende dansstijlen.

VOOR WIE
Kinderen en jongeren van 3 tot 15 jaar 
(dansstage)
Jongeren vanaf 16 jaar (masterclasses) 
Ook dansers met een beperking zijn welkom.

WANNEER
16 tot 20 augustus 
 � Dansstage: van 9u tot 16u30, met opvang 
vanaf 8u tot 17u

 � Masterclasses: van 19u30 tot 21u30

WAAR
Don Boscoschool, Lenniksesteenweg 2 in 
Halle

KOSTPRIJS
 � Masterclasses: € 15 per avond of € 70 voor 
de hele week

 � Dansstage: € 130 (inclusief 2 tussendoortjes 
en water)

INSCHRIJVEN
www.dansstudio4motion.be 

INFO
T 0476 09 21 28 
dansstudio4motion@gmail.com 
www.dansstudio4motion.be 
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Shake shake shake! Hou je van dansen en je amuseren? Ballerino 
Dansstudio’s organiseert zomerstages vol dans, spel, knutselen en plezier. 
Samen met je dansvriendjes sluit je de week af met een spetterend 
dansoptreden. 

Ballerino 
Dansstudio’s 

VOOR WIE 
Kinderen van 3 tot en met 8 jaar 
Dance Bootcamp vanaf 9 jaar

WANNEER 

 � 1 en 2 juli 
 � 9 tot 13 augustus 
 � 16 tot 20 augustus 
 � 23 tot 27 augustus 

Telkens van 9u tot en met 16u
Opvang vanaf 8u en tot 17u

WAAR
Dokter Spitaelslaan 118 in Lembeek

KOSTPRIJS
 � € 135 per week 
 � 5% korting voor leden van eenzelfde gezin 
en vanaf meerdere stages 

INSCHRIJVEN
www.ballerino.be 

INFO
T 0478 08 04 99 
info@ballerino.be 
www.ballerino.be 
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VOOR WIE
Iedereen vanaf 3 jaar 
Ook kinderen en jongeren met een beperking 
zijn welkom.

WANNEER
 � 26 tot 30 juli 
 � 2 tot 6 augustus 
 � 16 tot 20 augustus 

Telkens van 9u tot 16u
Opvang vanaf 8u en tot 17u

WAAR
Mimosastraat 30 in Lembeek

KOSTPRIJS
 � € 20 per dag 
 � € 100 per week 

INSCHRIJVEN
www.ksvt-lembeek.be 

INFO
info@ksvt-lembeek.be 
www.ksvt-lembeek.be 

Van bewegen krijg je energie! Dat weten ze bij KSVT Lembeek ook. 
Ze organiseren enkele toffe sport- en danskampen voor kinderen vanaf 
3 jaar. Zelfs volwassenen (vanaf 18+) kunnen zich bij hen uitleven op 
energieke dansworkshops en fittrainingen.

KSVT Lembeek 
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VOOR WIE
Kinderen van 3 tot en met 6 jaar
Het is belangrijk dat de kinderen zindelijk zijn 
en al schoolervaring hebben.

WANNEER
 � 5 tot 9 juli 
 � 12 tot 16 juli 
 � 19 tot 23 juli (niet op 21 juli)
 � 26 tot 30 juli 
 � 2 tot 6 augustus 
 � 9 tot 13 augustus 
 � 16 tot 20 augustus 

Telkens van 9u tot en met 16u
Opvang vanaf 8u en tot 17u

WAAR
Heilig-Hart & College, Parklaan 7 in Halle 

KOSTPRIJS
 � € 95 per week 
 � 1 gratis kamp na 10 deelnames 
 � Kom!pas-tarief mogelijk

INSCHRIJVEN
www.ratjetoe.be

Kleuters beleven reuzeleuke kampjes bij Ratjetoe. Ze spelen, fantaseren 
en knutselen onder de pedagogische begeleiding van enthousiaste 
animatoren. Elke week wacht hen een nieuw fantasierijk avontuur 
gebaseerd op een boeiend prentenboek. 

Ratjetoe 
kleuterkampen

INFO
T 02 397 99 99 
info@pantarheivzw.be 
www.pantarheivzw.be 
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VOOR WIE 
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar 

WANNEER 

 � 5 tot 9 juli 
 � 12 tot 16 juli 
 � 19 tot 23 juli (niet op 21 juli)
 � 26 tot 30 juli 

Telkens van 9u tot en met 16u
Opvang vanaf 8u en tot 17u

WAAR
Heilig Hart & College, Parklaan 7 in Halle 

KOSTPRIJS
 � € 95 per week
 � € 105 voor de dansstage
 � 1 gratis kamp na 10 deelnames 
 � Kom!pas-tarief mogelijk

INSCHRIJVEN
www.pantarheivzw.be 

Circus, Dans (6-18 j.), Wereldfeesten en KR44K D3 C0D3. Dat zijn de 
4 themakampen die Panta Rhei deze zomer voor jou in petto heeft. 
Je speelt, fantaseert en knutselt in een fantasierijke wereld of een 
kunstzinnig atelier. Enthousiaste animatoren maken er elke dag weer 
een dolle belevenis van.

Panta Rhei themakampen

INFO
T 02 397 99 99 
info@pantarheivzw.be 
www.pantarheivzw.be 

27 28

Do, re, mi, fa, sol,... samen muziek maken is het leukste wat er is! Tijdens 
de driedaagse muziekinitiatie van Brassband Lembeek kan je volop 
kennismaken met muziek. Schrijf je in en maak er een swingende zomer 
van!

Jeugdbrassband 
Lembeek 

VOOR WIE 
Kinderen van 6 tot 9 jaar 
(geboren in de jaren 2012, 2013 en 2014)

WANNEER 

Op 9, 10 en 11 augustus 
Telkens van 13u tot 17u

WAAR
Dr. Spitaelslaan 118 in Lembeek

KOSTPRIJS
€ 25 voor 3 dagen 

INSCHRIJVEN
jeugd@brassbandlembeek.be 

INFO
T 0476 891 313 
ankedestrycker@gmail.com 
www.facebook.com/ 
Brassband Lembeek 
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VOOR WIE
Voor iedereen ouder dan vier jaar

WANNEER
1 april t.e.m. 31 augustus

Een beestige 
stadszoektocht

VOOR WIE
Kinderen van 5 tot 7 jaar

WANNEER
1 juli tot en met 31 augustus

WAAR
den AST - Meiboom 16 in  
1500 Halle                 

KOSTPRIJS 
gratis

INSCHRIJVEN
www.halle.be/denast

Muizenspel

INFO
den AST - Meiboom 16 in Halle
www.halle.be/denast

In het museum den AST zijn er muizen. HELP! De muizen 
zijn weggevlucht voor Minou, de museumpoes. Ze 
zitten overal in het museum verstopt. Ga de muizen 
achterna en leer zo het museum kennen.

De dieren van een reizende dierentuin zijn ontsnapt en nemen de stad Halle over! Ze 
houden zich verscholen in een straat(naam), een huis of in de basiliek… Misschien zit 
Meneer Fazant wel koffie te drinken op café? Of brullen de Leeuwen het plein bij elkaar? 
En waar vliegt Kleine Vleermuis van het stadspark naar toe? Probeer ze allemaal te 
vinden en ontdek hun vreemde avonturen via geestige beestenverhalen!

INFO
Toerismekantoor Halle 
Grote Markt 1 in Halle  
www.visithalle.be
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INFO
Kunstacademie Halle
Onderwijsstraat 2 in Halle
02 365 98 80
www.kunstacademiehalle.be

LEEFTIJD 
Kinderen van 6 tot 12 jaar (deelnemers 
moeten eerste leerjaar afgewerkt hebben)
Ook kinderen met een beperking mogen mee 
creëren.

WANNEER 

 � 5 juli tot 9 juli
 � 12 juli tot 16 juli
 � 16 augustus tot 20 augustus
 � 23 augustus tot 27 augustus

Telkens van 13u tot 17u

WAAR
Kunstacademie Halle (Campus Meiboom)
Onderwijsstraat 2 in Halle

KOSTPRIJS
€ 25 euro per week 

INSCHRIJVEN
Vanaf 19 april via kunstacademie@halle.be of 
op het secretariaat van de academie

Ben je tussen 6 en 12 jaar? Dan kan je 4 weken lang elke namiddag van 13u 
tot 17u creatief plezier beleven op de vakantieacademie. Knippen, plakken, 
tekenen, schilderen, boetseren en bouwen ... hier gebeurt het allemaal.

Kunstacademie 
Halle 
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INFO
CC ‘t Vondel 
T 02 365 98 27 
cultuurcentrum@halle.be 
www.vondel.be

VOOR WIE
Iedereen vanaf 6 jaar 
Ook kinderen en jongeren met een beperking 
zijn welkom.

WANNEER
 � 30 en 31 augustus, van 9u tot 12u en van 
14u tot 16u 

 � 4 september van 10u tot 16u 

WAAR
Joseph Possozplein 40 in Halle

KOSTPRIJS
Gratis 

INSCHRIJVEN
Niet nodig. Kom gewoon langs!

Als alle toffe zomerkampen achter de rug zijn, kan je je nog één 
keer uitleven vooraleer de school begint. In september organiseert 
CC ‘t Vondel opnieuw de boekenkaftdag ‘Ezelsoor’. Breng jij je 
schoolboeken en -agenda mee? Wij zorgen voor etiketten en gratis 
kaftpapier met de wildste prints!

CC ‘t Vondel
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Sluit je vakantie af met 

de Warandedag 
Woensdag 25 augustus vanaf 12u
Warandepark Essenbeek 
Gratis en zonder inschrijven

Save the date
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