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De KINDERKRANT voor
JONG GEWELD van 3 TOT 15

uit Menen, Lauwe en Rekkem

bezoek onze vernieuwde website: www.menen.be/jeugd www.menen.be/jeugd 



SPEELPLEINWERKING, 
IETS VOOR JOU(W KIND)?
Droom jij ook van een vakantie vol 
speel- en ravotplezier? Dan ben je bij 
ons aan het juiste adres! Op onze speel-
pleinwerkingen staan tal van anima-
toren klaar om alle kinderen een on-
vergetelijke vakantie te bezorgen. De 
animatoren geven steeds het beste van 
zichzelf om een gevarieerd aanbod sa-
men te stellen. Samen buiten ravotten, 
een duikje nemen in de verkleedkoffer, 
je pop verzorgen in de poppenhoek, 
rondcruisen met de fietsjes of knusjes in 
de snoezelhoek met een leuk lees- of 
prentenboekje? Voor elk wat wils! 

SPEELPLEINWERKING IN EEN NOTENDOP
DEELNEMEN 

De speelpleinwerkingen zijn toe-
gankelijk voor kinderen tussen 3 
en 15 jaar met uitzondering van 
kinderen die nog niet zindelijk zijn. 
Een volle dag zindelijk zijn is ver-
plicht om deel te nemen.

Op speelpleinwerking ’t Speel-
beest Menen is er speciale aan-
dacht voor kinderen met een ex-
tra zorgvraag of beperking. Aarzel 
niet om ons te contacteren voor 
meer info hieromtrent.

MEEST RECENTE INFORMATIE 
CHECKEN?!
Op de speelpleinwerking lopen 
vaak tovenaars en magiërs, maar 
de échte toekomst voorspellen lukt 
hen helaas nog niet. We geven hier 
alvast wat basisinformatie mee, 
maar check zeker en vast regel-
matig de website www.menen.be/
speelpleinwerking voor alle infor-
matie, updates en laatste nieuwtjes 
omtrent de speelpleinwerking.



SPEELPLEINWERKING IN EEN NOTENDOP
DAGVERLOOP

UUR OMSCHRIJVING OPMERKINGEN
7u - 8u30 Voorpleinse opvang Niet inbegrepen in standaard dagtarief
8u30 – 9u00 Vrije aankomst voor kinderen (*) 
9u – 12u Begeleide activiteit
 per leeftijdsgroep/bubbel 
12u – 12u30 Middagmaal In normale omstandigheden is een warme maaltijd
  inbegrepen in het standaard tarief. Wanneer de  
  werking in coronamodus wordt georganiseerd,  
  dient er eigen picknick meegebracht te worden.
12u30 – 13u30 Begeleid vrij spel 
13u30 – 16u Begeleid open spelaanbod
 per bubbel 
16u – 16u15 Vieruurtje 
16u15 – 17u Vrij ophaalmoment (*) 
17u – 18u Napleinse opvang Niet inbegrepen in standaard dagtarief

(*) LET OP: Gelieve de kinderen enkel te brengen/op te halen op de aangegeven uren. 
Uitzonderingen moeten vooraf én schriftelijk gemeld worden op het speelpleinsecretariaat.

TARIEVEN
In het tarief zit de warme maaltijd, vieruurtje en de begeleiding tussen  
8u30 en 17u00 inbegrepen. In coronamodus gelden aangepaste tarieven  
gezien er dan geen warme maaltijd wordt aangeboden.  
Inschrijven kan enkel voor volle dagen. Halve dagen zijn niet mogelijk.

 Standaard prijs Prijs in corona-modus
Tarief inwoners “8930” € 8,00 € 6,00
Tarief niet-inwoners € 16,00 € 14,00
Kansentarief (MIA-uitpas) € 1,60 € 1,20
Voor- en napleinse opvang € 0,40 / begonnen kwartier € 0,40 / begonnen kwartier
Jaarlijks inschrijvingspasje € 5,00 (€ 2,50 vanaf derde kind) € 5,00 (€ 2,50 vanaf derde kind)



PERIODES
 Speelpleinwerking Speelpleinwerking Speelpleinwerking 
 ’t Skepke - REKKEM De Speelveugel - LAUWE ’t Speelbeest - MENEN

5 tot 9 juli 2021   
12 tot 16 juli 2021   
19 tot 23 juli 2021   
26 tot 30 juli 2021   
2 tot 6 augustus 2021   
9 tot 13 augustus 2021   
16 tot 20 augustus 2021   
23 tot 27 augustus 2021   

IK GA NAAR DE SPEELPLEINWERKING EN NEEM MEE …
Een rugzak met daarin
• mijn hervulbare drinkfles met water
• indien coronamodus: mijn lunchpakket
• ververskledij indien ik nog wel eens een pipi-ongelukje kan hebben
• reservekledij indien ik me wel eens durf vuil te maken
Alles is genaamtekend. Ook mijn gemakkelijke speelkledij (die wel een spatje 
verf of modderhandjes kan verdragen) die ik aan heb!

INSCHRIJVEN
Inschrijven voor een dag speelplezier kan via ons reservatieplatform:  
https://reservaties.menen.be.
Lukt het niet om in te schrijven via de digitale weg? Dan 
kan je langskomen op de jeugddienst op woensdag- en 
donderdagnamiddag, telkens van 14u-17u. Je kan ook 
bellen om een afspraak te maken. 
Annuleren tijdens de vakantie kan door het secretariaat 
van de desbetreffende speelpleinwerking te contacteren.

Let wel: terugbetalingen gebeuren enkel en alleen na 
afgifte van een doktersattest én bij verwittiging vóór 9u  
’s morgens op de dag van afwezigheid.

De inschrijvingen voor de zomervakantie 
starten op 1 juni 2021. 
Dat is dit jaar iets later dan gewoonlijk op-
dat we een zo correct mogelijk zicht zou-
den hebben op de impact van corona op 
de organisatie en grootte van de bubbels 
voor de zomervakantie.



Alle informatie en updates verschijnen op
www.menen.be/speelpleinwerking

SPEELPLEINWERKING ‘T SPEELBEEST
Enkel bereikbaar tijdens vakantieperiodes
(krokus-, paas en zomervakantie)
GSM 0473 27 85 34
In Park Ter Walle zal nog steeds gevaccineerd worden, 
we communiceren de locatie van zodra deze bekend is.

speelbeest@menen.be 
www.facebook.com/SPWSpeelbeest

SPEELPLEINWERKING DE SPEELVEUGEL
Enkel bereikbaar tijdens vakantieperiodes 
(krokus-, paas en zomervakantie)
GSM 0470 06 70 79
GBS De Wonderwijzer, 
Hospitaalstraat 14, Lauwe
speelveugel@menen.be
www.facebook.com/despeelveugel

SPEELPLEINWERKING ’T SKEPKE
Enkel bereikbaar tijdens vakantieperiodes 
(paas- en zomervakantie)
GSM 0478 55 01 29 
GBS Barthel, 
Moeskroenstraat 525, Rekkem
skepke@menen.be
www.menen.be/skepke
www.facebook.com/speelpleintskepke

SPEELPLEINVERANTWOORDELIJKE
Vandamme An-Sofie
GSM 0490 11 58 12 - T 056 52 92 35
an-sofie.vandamme@menen.be

CONTACTGEGEVENS
EN LOCATIES



WAT?
UiTPAS is jouw spaar- en voordeelkaart 
voor vrijetijdsactiviteiten.
• Met een UiTPAS kun je punten sparen.
• Die punten kan je ruilen voor leuke extra’s  

zoals kortingen, cadeaus of gratis tickets.
• Wie een UiTPAS koopt, krijgt al meteen  

een aantal welkomstvoordelen.
• Mensen met een kansenstatuut genieten  

van sterk verminderde tarieven op UiTPAS-activiteiten.

VOOR WIE?
UiTPAS zuidwest staat op naam en is levenslang geldig. Ieder lid van 
jouw gezin kan dus een UiTPAS zuidwest hebben. De UiTpas is er al 
voor kinderen vanaf 3 jaar. Je kan met UiTPAS zuidwest terecht in 
de volgende gemeenten: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, 
Kortrijk, Kuurne, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem..

KOSTEN
Ga met je identiteitskaart langs bij één van de verkooppunten  
in je stad en koop een UiTPAS voor €3.

• Bibliotheek Menen
• Stadhuis Menen
• LDC Allegro Menen
• LDC Dorpshuis Rekkem
• Jeugd- en Sportdienst Park ter Walle

Meer info nodig?
Neem contact op via uitpas@menen.be of 056 529 412
(alleen in de voormiddag).



HEB JE EEN BEPERKT INKOMEN?
UiTPAS zuidwest is ook beschikbaar voor men-
sen met een laag inkomen. Je ontvangt een 
UiTPAS zuidwest aan €1 en kan genieten van 
80% korting bij deelname aan UiTPAS activitei-
ten. Breng wel een attest mee van verhoogde 
tegemoetkoming van de mutualiteit!

MET JE UITPAS
• Spaar je punten bij elke UiTPAS-activiteit
• Ruil je punten voor leuke cadeaus  

en kortingen
• Extra kortingen voor wie die kan gebruiken.

Meer info via: 
https://www.uitinvlaanderen.be/over/uitpas

Al meer dan 200.000
kinderen en volwassenen
genieten van UiTPAS-voordelen.

Jij ook?

www.uitpas.be
https://www.menen.be/ 
producten/uitpas-zuidwest

SPEELSTRATEN
Wist je dat je voor de zomer van 2021 een 
speelstraat kan aanvragen?

SPEELSTRAAT
IN 2021!

Wist je dat je ook voor zomer 2021 een

speelstraat kan aanvragen? Vraag voor 30

april  je speelstraat aan via het formulier op

de website!

Jeugddienst Menen

J&M Sabbestraat 163a - 8930 Menen

056/529 239 

jeugddienst@menen.be

Vraag voor 30 april 
je speelstraat aan via het formulier 

op de website!

Jeugddienst Menen
J&M Sabbestraat 163a - 8930 Menen

056 529 239
jeugddienst@menen.be

www.menen.be 
https://www.facebook.com/jeugddienst8930

SPEELSTRAAT
IN 2021!

Wist je dat je ook voor zomer 2021 een

speelstraat kan aanvragen? Vraag voor 30

april  je speelstraat aan via het formulier op

de website!

Jeugddienst Menen

J&M Sabbestraat 163a - 8930 Menen

056/529 239 

jeugddienst@menen.be



In de 
zomervakantie 
gaan we opnieuw 
van start met Mobspel, onze mobiele 
speelpleinwerking die naar de 
buurten en pleintjes rondtrekt om er 
de kinderen in hun eigen vertrouwde 
omgeving te animeren. We komen 
naar jou toe om te spelen, sporten, 
zingen, dansen, knutselen, … 
helemaal gratis. Je kan gelijk wanneer 
aansluiten, je mag weggaan wanneer 
je wilt. Wij spelen met iedereen 
die we op het plein ontmoeten! 
We streven naar een veilige en 
onvergetelijke spelnamiddag op een 
zo laagdrempelig mogelijke manier.

De planning zal zo snel mogelijk 
bekendgemaakt worden op onze 
Facebookpagina: Mobspel Menen.

Doelgroep: 6-12-jarigen 
Deelname: gratis
Contact:
Silina Verhaeghe 
silina.verhaeghe@menen.be 
0491 61 82 67 
    Silina van de Jeugddienst

Jakkedoe is een jongerenontmoetingshuis voor alle 
jongeren uit Menen van 12 tot 30 jaar waar je je 
favoriete muziek kan opleggen, een gezelschapsspel 
kan spelen, een partijtje tafelvoetbal of biljart kan 
spelen! Je kunt er ook gewoon een babbel doen of 
rondhangen. Af en toe organiseren we een activiteit: 
quiz, film, PlayStation tornooi, … We roepen de 
jongeren op om voorstellen te doen voor activiteiten! 

Jakkedoe is steeds gratis open tijdens het schooljaar 
op woensdag van 14u30-17u30. Tijdens de 

schoolvakanties is Jakkedoe open op 
dinsdag en donderdag van 14u-18u30. 
Je kan Silina Verhaeghe steeds bereiken 
op 0491 61 82 67.

Wij zijn terug te vinden in de Kazernestraat 20-22 te 
Menen (naast het Vander Merschplein).

WAT TE DOEN IN MENEN?



VPG
In de zomervakantie gaat de VPG-werking terug 
van start. Dit is de vakantiewerking die zich richt 
op jongeren en deze benadert aan de hand van 
vindplaatsgericht werken. Op deze manier gaan 
deze animatoren aan de slag op de locaties waar de 
jongeren zich bevinden. Door veel tussen de jongeren 
aanwezig te zijn vangen de animatoren signalen en 
behoeften op, waarmee ze aan de slag kunnen gaan. 
Daarnaast werken ze samen met de jongeren aan een 
activiteit die op het einde van de week plaatsvindt op 
een plein naar keuze, namelijk een chillspot. 

Doelgroep: 12-30-jarigen 
Deelname: gratis
Contact: 
• Silina Verhaeghe 

silina.verhaeghe@menen.be - 0491 61 82 67
 Facebookpagina: Silina van de jeugddienst
• Jonathan Eggermont  

jonathan.eggermont@uitdemarge.be 
0478 29 04 13 - Facebookpagina: Jonathan JOW



SPEEL- EN BEWEEGPARCOURS
Ga de uitdaging aan en laat je op de speel- en 
beweeglussen verrassen door opdrachten, sport- 
en spe(e)ltoestellen.

3 leuke wandelroutes met speelse uitdagingen 
voor kinderen, ideaal als gezinsuitstap in Menen, 
Lauwe of Rekkem!

De plannetjes kunnen gedownload en 
afgeprint worden via https://www.menen.be/
speel&beweeg of ze kunnen afgehaald worden 
op onderstaande locaties:

• Dienst Jeugd/Sport
• Dienst Toerisme
• CC De Steiger
• LDC Dorpshuis
• LDC Allegro
• Stadhuis Lauwe
• Sporthal Lauwe
• Sporthal Ter Steenlandt
• Zwembad ’t Badhuis

GEZINSHAPPENING
Tijdens de jaarlijkse ‘Week van de Opvoeding’ 
wordt steeds de Gezinshappening georganiseerd, 
dit jaar zullen we deze niet kunnen laten 
doorgaan doordat het coronabeestje nog steeds 
in het land is. We werkten wel een alternatieve 
versie uit: 
• Peuters en kleuters kunnen een mooie kleurplaat 

inkleuren en aan het raam hangen
• Kinderen van de lagere school kunnen een 

eigen logo ontwerpen en hiermee een prijs 
winnen

Dit alles kunnen jullie bij het 
krantje vinden! Doen jullie 
mee? 

De ‘Week van de 
Opvoeding’ heeft als 
krachtig symbool,  
de groeilamp. 

De lamp laat ons licht 
schijnen op ‘opvoeden’. Want groot worden, dat 
gaat niet helemaal vanzelf. Ouders, grootouders 
en andere opvoeders zorgen er elke dag voor 
dat kinderen opgroeien in een warme en 
positieve leefomgeving. 

De lamp zet alle geweldige ouders, familieleden 
en opvoeders in de spotlights te zetten. Omdat ze 
dat dubbel en dik verdienen.

De lamp zet de plaatsen in de kijker waar je je 
licht kan opsteken als je het even niet meer weet. 
Want ook dat is opvoeden: er is geen licht zonder 
schaduw. En dat is oké! 

Zet jij mee met ons opvoeding in de spotlights? 
Kruis met dikke stift 16 tot 23 mei 2021 aan in je 
agenda want dan is er de eerste Week van de 
Groeilamp!

#speleninmenen
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DE BIBLIOTHEEK
VAKANTIELEZEN

Voor wie?
Vakantielezen is voor kinderen van het eerste leerjaar (starten 
in het tweede leerjaar), die minder vlot lezen en graag in de 
zomervakantie het lezen oefenen op een leuke manier.

Wat?
In kleine groepjes lezen we een boekje aangepast aan het 
niveau van het kind. Elk kind krijgt een eigen boekje. Er wordt 
beurtelings gelezen en ook de begeleider leest mee.De 
kinderen krijgen tijdens het lezen voldoende de kans om iets te 
vertellen bij het verhaal.

Waar?
In de bibliotheek van Menen en Lauwe.

Wanneer?
Data en uur worden later meegedeeld via de website en 
Facebook -en Instagrampagina van de bib. Ook in de 
bibliotheek zal je dit kunnen terug vinden.

Contact?
Phaedra.verplancke@menen.be

TOVERDINGEN

onderling Verteltheater
19 mei 2021 om 14u. 
Duur: 45 minuten
Voor kleuters en leerlingen van de  
eerste graad basisonderwijs (4 tot 8 jaar)
Gratis

Tilly is een goede heks. Ze reist op Giraf met zijn 
onafscheidelijke ToverTuba. Samen hebben ze 
de hele wereld gezien. De héle wereld, dus ook 
die van de kabouters, reuzen, elfjes, draken, 
walvissen, feeën, … Tilly kan ook toversnoepjes 
maken. Je kan en mag daar ook bij helpen … 
en proeven en ruiken en opeten … als je durft!

Tilde van Wonderling Verteltheater vertelt 
meesterlijk! Ze vertelt hun avonturen. Die 
verhalen mag en kan je ook vastnemen …

Inschrijven kan via bibliotheek@menen.be

SAVE THE DATE: BOEKSTART-DAG 
Zaterdagvoormiddag 22 mei in bibliotheek Menen

Samen in een boekje kijken is niet alleen heel fijn en gezellig 
maar ook heel belangrijk voor de taalontwikkeling van je kind. 
Maak van boekentijd een speciaal moment voor jou en je kindje 
vol leesplezier. 

Bibliotheek Menen doet mee met Boekstart, een project 
waarbij we jonge ouders en hun kinderen willen laten genieten 
van boeken en voorlezen. Boekstart is specifiek bedoeld voor 
kinderen van 0 tot 2.5 jaar. 

Op zaterdag 22 mei organiseren we samen met verschillende 
bibliotheken in heel Vlaanderen de Boekstart-dag. Kom gerust 
eens neuzen tussen de kartonboekjes, knisper- en badboekjes 
en voorleesverhalen. Voorlezen en andere activiteiten voor onze 
allerjongsten staan die dag alvast op het programma. 
Heeft jouw peuter oudere broertjes of zusjes? 
Voor hen voorzien we mooie kleurplaten.

Volg onze facebook- of instagrampagina 
voor meer informatie. 
Inschrijven kan via 
bibliotheek@menen.be

EVENEMENTEN



IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET?

Jij kent toch ook het spelletje ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’? 
‘Het is zwart, heeft vleugels en het zoemt!’ Ja hoor, Vlieg is 
deze zomer opnieuw in de bibliotheek met de ‘Schatten 
van Vlieg’.

Door stil te staan bij en goed te kijken, zie je dingen op 
een andere manier. Zoals iemand in de wolken zijn huisdier 
herkent, zien anderen er misschien wel een surfer in. 

In de grote vakantie verstoppen honderden Vlaamse en 
Brusselse vrijetijdslocaties schatkisten tussen de boeken in 
een bibliotheek, in de tuin van een museum, in een hoekje 
van een kerk, ... staycation plezier verzekerd!

We zijn nog volop aan het werk om Schatten van Vlieg 
superleuk te maken. Alle info zal je kunnen vinden via 
de website www.menen.bibliotheek.be of via onze 
facebookpagina bibliotheek Menen.

WANNEER KAN JE WAAR TERECHT?

Bibliotheek Menen
Waalvest 1 - 8930 MENEN 
056 51 58 70
Openingsuren
Maandag: 8u30-19u00
Dinsdag: 8u30-19u00
Woensdag: 8u30-19u00
Donderdag: 8u30-19u00
Vrijdag: 8u30-19u00
Zaterdag: 09:00-12:00
Zondag: Gesloten

Bibliotheek Lauwe
Koningin Astridlaan 44 - 8930 LAUWE
056 42 67 26 
Openingsuren
Maandag: 10u00-12u00
Dinsdag: 16u00-18u00
Woensdag: 14u00-18u00
Donderdag: 16u00-18u00
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag: 09u00-12u00
Zondag: Gesloten

Bibliotheek Rekkem
Dorpshuis 2de verdiep
Plaats 30 - 8930 REKKEM
056 42 66 07 
Openingsuren
Maandag: 10u00-12u00
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 14u00-16u00
Donderdag: Gesloten
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag: 10u00-12u00
Zondag: Gesloten

bibliotheek@menen.be
menen.bibliotheek.be
bibliotheekmenen
bibliotheekmenen



ZEG, KEN JIJ DE KAMPZOEKER AL?!
GROOT AANBOD VAKANTIEKAMPEN

Menen, Lauwe en Rekkem kennen een groot aanbod 
vakantiekampen. Mede dankzij de talrijke verenigingen 
die onze stad rijk is. Van creakampen tot sportkampen 
en van natuurkampen tot themakampen, voor elk wat 
wils!

Maar, zie jij door het bos de bomen niet meer? Of ben je 
bang dat keileuk kampje te missen? Dan hebben wij de 
oplossing voor jullie!

Via www.menen.be/jeugd/kampzoeker 
vind je alle* vakantiekampen van alle aanbieders 
(zowel stedelijke als externe partners en verenigingen) 
in één oogopslag terug. 

Je kan er tevens onmiddellijk zien hoe je dient in te 
schrijven, als er een speciaal kansentarief is voor 
mensen met een lager inkomen, waar het kamp 
doorgaat enzoverder.

Hoog tijd om samen met je kroost achter de 
computer te kruipen en een duik te nemen in 
de wondere wereld van het talrijk vakantie-
aanbod in Menen, Lauwe en Rekkem! 

Wij wensen de kinderen alvast veel zorgeloos 
speelplezier toe tijdens de zomervakantie!

Hierbij alvast een greep uit het aanbod!

(*) alle kampen die zijn ingegeven via www.uitinvlaanderen.be 
en het trefwoord “kampen en vakantie” bevatten. 
Ben jij ook organisator van vakantie-aanbod? 
Geef je kamp in via www.uitinvlaanderen.be en kom ook 
in het overzicht terecht. Meer info: jeugddienst@menen.be.

KAMPZOEKER



MARIE FLO’S DANSCENTER
Vragen en inschrijvingen: info@marieflo.be

Sportievak vzw 
Esserstraat 6 | 8550 Zwevegem 

info@sportievak.be | 056 26 44 20 
door Sport Vlaanderen erkende sportfederatie 

Een gevarieerd sportkamp waarbij tal van verschillende sporten aan bod  
komen. We werken in kleine groepjes van ongeveer 14 deelnemers.  
 

Tijdens de opvanguren kan je genieten van springkastelen, allerhande spel-  
en knutselmateriaal,... Vanaf 9u tot 16u krijgen de kinderen via een  
doorschuifsysteem verschillende sportactiviteiten aangeboden, zowel binnen 
als buiten.   

Op deze sportkampen bieden we een waaier van sporten en activiteiten  
aan, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Sportief plezier in leuke the-
ma's: omnisport staat centraal, maar we accentueren steeds één specifieke 
sport of bewegingsvaardigheid. 

Meer info over de thema’s vind je op de website: sportievak.be/menen. 

Inschrijven kan telefonisch of via onze website.  
Je kan ook gebruik maken van de UiTPAS Zuid-West-Vlaanderen. 

Sportzaal Badhuis  
Sluizenkaai 75, Menen 

Sporthal Ter Steelandt 
Lauwestraat 66, Rekkem 

VU Suzy Vanwolleghem 

LEEFTIJD THEMA PERIODES PRIJS LOCATIE 

kleuters  
(3 - 6 jr)  

De Fietspolitie ma 02.08 - vr 06.08.21 € 90 Menen 
Turtles aan de top ma 09.08 - vr 13.08.21 € 90 Menen 
Balfestival ma 16.08 - vr 20.08.21 € 90 Rekkem 
Sportspetters ma 23.08 - vr 27.08.21 € 80 Rekkem 

OPGELET: omwille van de zelfredzaamheid moeten kleuters de leeftijd van 3 jaar bereikt hebben bij de start van de gekozen kampweek.  
 

Er is opvang vanaf 8 uur ’s morgens, ons dagprogramma loopt van 9u tot 16u. Op de middag houden 
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i.s.m. 

Sportievak vzw 
Esserstraat 6 | 8550 Zwevegem 

info@sportievak.be | 056 26 44 20 
door Sport Vlaanderen erkende sportfederatie 
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aan, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Sportief plezier in leuke the-
ma's: omnisport staat centraal, maar we accentueren steeds één specifieke 
sport of bewegingsvaardigheid. 

Meer info over de thema’s vind je op de website: sportievak.be/menen. 

Inschrijven kan telefonisch of via onze website.  
Je kan ook gebruik maken van de UiTPAS Zuid-West-Vlaanderen. 

Sportzaal Badhuis  
Sluizenkaai 75, Menen 

Sporthal Ter Steelandt 
Lauwestraat 66, Rekkem 
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Sportievak vzw 
Esserstraat 6 | 8550 Zwevegem 

info@sportievak.be | 056 26 44 20 
door Sport Vlaanderen erkende sportfederatie 

Avontuur in je eigen achtertuin? Dat kan!  
Met een mix van avontuurlijke sporten en uitdagende groeps-
opdrachten krijg je tijdens dit sportkamp zonder overnachtingen 
een week vol spanning en afwisseling voorgeschoteld: 
 
 teambuildingspelen, boogschieten, reuzenkatapultschieten,  

aardbal, zwemmen, A-loop,… 
 een aantal activiteiten op het water zoals kajakken en een vlot 

bouwen 
 adventure op woensdag: hoogteparcours, hindernissenbaan, 

apollo (bungee),… (breng die dag je fiets mee) 
 
Het aantal plaatsen voor dit sportkamp is beperkt dus twijfel niet! 
Inschrijven kan telefonisch of via onze website. Je kan ook gebruik 
maken van de UiTPAS Zuid-West-Vlaanderen. 

LEEFTIJD 
10 - 13 jaar 
 

PRIJS 
€ 115 

 

PERIODES 
ma 16.08 - vr 20.08.21 

ma 23.08 - vr 27.08.21 

Sportzaal Badhuis  
Sluizenkaai 75 Menen 
Er is opvang vanaf 8 uur ’s morgens, ons dagprogramma 
loopt van 9u tot 16u. Op de middag houden we even 
pauze, je brengt je eigen lunchpakket en drankje mee. 
Er is dagelijks opvang tot 17u30 (op vrijdag tot 17u). 

VU Suzy Vanwolleghem 



Z1 (05/07 - 09/07/2021)
Menen-Badhuis
Avonturentocht (3-6 jaar)
Mitzi is op avonturentocht en 
gebruikt haar kompas en een kaart 
om haar weg te vinden, MAAR … 
ze loopt verloren! Help jij om 
haar terug te vinden? 
59 euro

Rekkem
Funtastisch (7-12 jaar)
Dit al te gekke kamp is ideaal 
voor iedereen die van fun 
en sport houdt. Het kamp omvat
veel te veel om op te noemen. 
59 euro

Z2 (12/07 - 16/07/2021)
Menen-Badhuis
De trein (3-6 jaar)
Hoe werkt een trein? Wie 
is de bestuurder ervan? Tal 
van vragen die tijdens deze 
kampweek worden beantwoord. 
59 euro

Rekkem
Sportival (7-12 jaar)
Deze week wordt een 
echt festival met de meest 
uiteenlopende activiteiten. 
Wil je graag een uitdaging en 
een mix aan allerlei sporten? 
59 euro

TSJAKA
Z3 (19/07 - 23/07/2021)

Rekkem
Het cijferwinkeltje (3-6 jaar)
In het cijferwinkeltje rekenen 
en tellen we erop los. Want 
wat is het handig om allerlei 
sommetjes te leren maken met 

de cijfers. Het is allemaal zo leuk! 
 48 euro (geen kamp op 21/07)

Rekkem
Move & fun (7-12 jaar)

Haal deze week je beste moves 
boven! Want deze week staat 
het bewegen centraal. We 
gaan lopen, springen, juichen, 
lachen en nog zoveel meer.  

48 euro (geen kamp op 21/07)

Z4 (26/07 - 30/07/2021)
Rekkem

In de jungle (3-6 jaar)
Ga mee op avontuur in de 
jungle! We leren er alle dieren 
kennen: leeuwen, apen en zelfs 
nijlpaarden! 

59 euro

Rekkem
Sportmove (7-12 jaar)
Heb jij de beste sportmoves om 

een echte kampioen te worden? 
Schrijf je snel in en laat het ons 
zien tijdens alle sportactiviteiten!  
59 euro



PLAY IT SMART
10 redenen waarom onze Play it smart-
kampen een HEEL goed idee zijn!!

1. Jullie kinderen krijgen training van 
leerkrachten die dag in dag uit met 
jonge mensen werken.

2. Met onze Play it smart-methode 
onderhouden we reken -en 
leesvaardigheden in combinatie met 
leuke spelletjes en oefeningen tijdens  
de vakantie.

3. We werken met beperkte groepen, 
zodat we echt kunnen werken op maat 
van ieder kind.

4. Het kamp gaat door op een veilige, 
afgesloten locatie waar we gebruik 
kunnen maken van een grote 
speelplaats, sportzaal en refter.

5. Groen en parken zijn op wandelafstand.
6. Wij nemen geen rustdag op woensdag, 

we bieden iedere dag kamp aan.
7. Naast de Play it smart-programma’s, 

richten we in de namiddag ook heel 
leuke activiteiten in (zwemmen, 
pleinspelen, bowling ...).

8. Kinderen ontvangen van ons twee 
tussendoortjes en een gezond drankje 
iedere dag (water kan gratis bijgevuld 
worden aan de drankfontein)

9. We voorzien opvang vanaf 8u30 tot 17u 
‘s avonds.

10. Op het einde van het kamp krijgen onze 
deel-nemers een leuk aandenken aan 
het kamp. 

28!

VASTE VUIST LAUWE

Sportkampen ZOMER sportgroep Vaste Vuist Lauwe.
ER IS NOG PLAATS IN DE BUBBEL! 

Schrijf nu nog in!

NIEUW:
TECHNIEKKAMP

in combinatie met sport!

AL onze sportkampen 
gaan door. Er wordt 
optimaal rekening 
gehouden met de COVID-
richtlijnen van de hogere 
overheid zodat iedereen in een veilige omgeving kan 
sporten. Al onze kampen worden gegeven door ervaren 
en gediplomeerde lesgevers. 

In de zomervakantie zijn er 28 sportkampen:
• 10 weken Kleutersportkamp volledige dagen
• 10 weken Omnisportkamp volledige dagen
• 2 weken danskamp NM
• 2 weken omnisportkamp/danskamp
• 3 weken minivoetbalkamp
• 1 week combi techniekkamp/omnisport 5de-6de leerjaar

Alle kampen gaan door in Sporthal Ter Leie, Hospitaalstraat 
10A, van 9u tot 16u. Gratis opvang ’s morgens van 7u30 tot 
9u en ’s avonds van 16u tot 18u.

Inschrijven via de website www.vastevuist.be + doorklikken 
op pagina ‘sportkampen’. GEEN inschrijvingen via email.

Voor meer info: 0476 99 23 67

Ontdek ze 
allamaal op:

www.vastevuist.be

28
NIET-TE MISSEN
KAMPEN



LITTLE BALL VILLAGE
 
Little Ball Village, de specialist in 
kleutersport, biedt in Menen (VBS 
Binnenhof Charles Cappelle) 
en Rekkem (VBS Ons Kasteeltje) 
ook in 2021 hun Little Ball Camps aan tijdens de 
zomervakantie.

 Menen  Rekkem
  Zomer 1 (5-9 juli 2021)  
  Zomer 2 (12-16 juli 2021)  
  Zomer 7 (16-20 augustus 2021)  
  Zomer 8 (23-27 augustus 2021)  

Wat maakt deze kampjes uniek?
Deze Little Ball Camps zijn sportkampen, exclusief op 
maat van kleuters. 

Wat bieden wij?
Begeleiding door professionele 
kleutersportlesgevers, een bezoek van 
de mascotte Balthazar alias ‘Ballie’, 
kleine groepjes van max. 32 kleuters 
in een vertrouwde schoolomgeving, 
springkasteel, belevingstent, grime en 
volledig uitgewerkte draaiboeken in 
inspirerende thema’s zoals Ballie in het 
land van de unicorns, De geheime code 
van Ballie en Ballie wil flamingo worden. 
Bewegen staat centraal en is uitgewerkt 
in sporthandboeken waarbij de focus ligt 
op beweegverhalen voor 1ste en 2de 
kleuters en een sportspeeltuinprincipe 
voor 3de kleuters.

De kostprijs bedraagt 112 euro/week van 9u tot 16u. 
Opvang is optioneel en kost 15 euro/week
(vanaf 8u tot 17u30).

Bijenweide kampen 
  

 
 

Een week lang ontdekken, spelen, knutselen, koken en vooral 

iets bijleren over bijen en imkeren! Veel beweging en 

natuurbeleving, in combinatie met onze unieke locatie maken 

dit kamp voor je kind onvergetelijk. 

Wie? voor kinderen van 1e t.e.m. 3e leerjaar: De zoemertjes (26-30 juli) 

  voor kinderen van 4e t.e.m. 6e leerjaar: De imkers (2-6 augustus) 

Wat? vijfdaagse kampen (externaat) met gratis voor- en na-opvang 

Waar? bio-boerderij ’t Goed ter Heule, Dronckaertstraat 665, Lauwe 

Wanneer? telkens van 9u tot 16u, met opvang van 8u30 tot 17u 

 

€ 175 voor 5 dagen bijenplezier (inclusief bio-tussendoortjes) 

Meer info en inschrijven: www.bijenweide.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurkampen waar je 

iets van opsteekt 
 

BIJENWEIDE

Meer info en inschrijven
via www.littleballvillage.be 
Nog vragen? Je kan steeds 
extra info inwinnen via
jesse@littleballvillage.be of 0475 211606

Volg ons op Facebook voor het 
meest recente nieuws: 
www.facebook.com/ 
menenwevelgem
Wist je dat kleuters op zaterdag  
tijdens het schooljaar ook kunnen 
meesporten met ons in Menen 
en Rekkem?



ACADEMIE VOOR BEELD, MUZIEK EN WOORD
KLANKEN, KRONKELS & KRABBELS

Belangrijk bericht aan alle podiumbeestjes en creatieve duizendpoten 
van Menen, Lauwe en Rekkem! De academie is terug van de partij.

Grijp je kans en maak de coolste tekeningen, kruip in de huid van je grootste held en/of 
tover de meest magische muziek uit je muziekinstrument. Geen uitdaging gaan we uit de 
weg!

Kom dus je talent ontdekken in onze lessen Beeld, Muziek en Woord! 

Aanbod voor de 1ste & 2de graad (6-12j.):
• voor 6- en 7-jarigen: Klankkriebels (1u/week) en/of Beeldatelier (2u/week)
• vanaf 8 jaar: Muziekatelier (2u/week) + Instrument (1u/week), Woordatelier (1u/week), 

Beeldatelier of Animatiefilm (2u/week)

Er is ook een uitgebreid aanbod voor jongeren (3de graad) en volwassenen (4de graad)! 

Inschrijven kan vanaf juni online via www.mijnacademie.be of na afspraak op de 
academie. Bij inschrijving krijgen uitpashouders 15 punten! Heb je al 30 punten?  
Dan kun je die bij ons ruilen voor 15 euro korting! Uitpashouders met kansenstatuut 
kunnen ook bij ons terecht.

Interesse? 
Ontdek het aanbod en praktische info 
(opties, lesmomenten, …) via onze 
website: www.academiemenen.be 

Proef van het aanbod tijdens de 
vriendjeslessen in de eerste 3 weken 
van september!



CIRCUS RONALDO 
vrijdag 18, zaterdag 19 en
zondag 20 juni om 20.00 u.
alle info: www.ccdesteiger.be

We vieren de start van de zomer met een familiespektakel  
van Circus Ronaldo!

Sinds 1996 speelt Circus Ronaldo wereldwijd voor kleine en 
prestigieuze theaterhuizen, circus- en kunstenfestivals. 

Ze maakten Europese tournees van Reykjavik tot 
Lissabon en wereldreizen naar Hong Kong, 

Australië en Nieuw Zeeland.

Met de voorstelling Swing maakt 
Circus Ronaldo de scene vrij 

voor een jongere generatie. 
Zes allround circusartiesten 

trekken al hun registers 
open op maat van 

de onvervalste 
swingmuziek 

uit de jaren 
veertig. 

CC DE STEIGER

Groots spektakel en kleine knipogen,  
swingende tonen en een vleugje verleiding.  

De aanstekelijke speelsheid, de heerlijke dynamiek  
en de blije opgewektheid van Circus Ronaldo’s jonge 
garde laten je verliefd worden op circus zoals je het al 

lang niet meer zag!



DIENST JEUGD/SPORT
J&M Sabbestraat 163a
8930 MENEN
056 529 490
jeugddienst@menen.be
sportdienst@menen.be

ZWEMBAD ’T BADHUIS
Sluizenkaai 78
8930 MENEN
056 514 151
badhuis@menen.be
www.badhuis-menen.be

CC DE STEIGER
Waalvest 1
8930 – MENEN
056 515 891
info@ccdesteiger.be
www.ccdesteiger.be

BIBLIOTHEEK MENEN
Waalvest 1
8930 MENEN
056 515 870
bibliotheek@menen.be
www.bibliotheekmenen.be

BIBLIOTHEEK LAUWE
Lauwbergstraat 121/001
8930 LAUWE
056 426 726

BIBLIOTHEEK REKKEM
Dorpshuis Rekkem
Plaats 30
8930 REKKEM
056 426 607

ACADEMIE BEELD & AUDIOVISUELE KUNST
Bruggestraat 43
8930 Menen
056 513 244
beeld@menen.be

ACADEMIE MUZIEK & WOORD
Y. Serruysstraat 42
8930 Menen
056 513 034
muziek.woord@menen.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:
Eddy Lust 
burgemeester 
Grote Markt 1 
8930 MENEN

REDACTIEADRES:
Stad Menen 
Grote Markt 1 
8930 Menen
info@menen.be  
www.menen.be

MET DE MEDEWERKING VAN:
Bibliotheek Menen  
CC De Steiger 
Dienst Jeugd/Sport  
en onze reporters van dienstD
IE

N
ST

EN


