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Vlieg er eens UiT!
Kinderen verdienen het om hun vleugels UiT te slaan in eigen gemeente.
‘Vlieg er eens UiT’ is dan ook het motto van deze brochure.
Verschillende gemeentediensten slaan de handen in elkaar om de Berlaarse jeugd een
boeiende tijd te bezorgen. Van verveling geen sprake, na het lezen van deze brochure vol
doe- en UiTtips.
Kalendergewijs brengen we jullie op de hoogte van de jeugdactiviteiten die zich afspelen in
het voorjaar van 2019. Vergeet jullie UiTPAS niet!
Tot binnenkort.
Het gemeentebestuur

UiTPAS
UiTPAS is een spaarkaart voor vrijetijdsactiviteiten over de gemeentegrenzen heen.
Je kan ze gebruiken voor cultuur, sport en ontspanning. Bij elke activiteit spaar je punten
die je kan ruilen voor gratis tickets, kortingen of andere cadeaus.
Vergeet dus ook bij de activiteiten in deze gids je UiTPAS niet!
Een UiTPAS kost 2,00 euro (-18 jaar) of 5,00 euro.
Je haalt ‘m aan de balie van CC Stroming, in de Berlaarse bib, bij dienst citymarketing of
vrije tijd, of in het Sociaal Huis (voor mensen met een beperkt inkomen).

Op zoek naar Vlieg!
Deze brochure zit vol leuke uitstappen voor kinderen... Een ware Vliegjesmagneet dus!
Hoeveel tel jij er? Het antwoord lees je onderaan deze pagina.

antwoord: 24 Vliegjes
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algemeen

Contactgegevens
•

bibliotheek
Dorp 101A - 052 43 25 55 - bibliotheek@berlare.be

•

dienst citymarketing
Alfred Nelenpad - 052 43 25 60 - citymarketing@berlare.be

•

cultuurdienst
Dorp 101 - 052 43 25 50 - cultuur.reserveren@berlare.be

•

dienst vrije tijd
Gaver 72 - 052 43 25 40
jeugd@berlare.be - kinderopvang@berlare.be - sport@berlare.be

Praktische info kinderopvang
Met IBO organiseert gemeente Berlare opvang in een huislijke sfeer.
We bieden ruimte voor vrije tijd en leggen accenten op spelen en
bevordering van de sociale ontwikkeling.
De kinderopvang is elke werkdag open van 7 tot 18.30 uur voor iedereen
van 2,5 tot 12 jaar.
Drie locaties
• De Boomhut: Gaver 72 (052 43 25 45);
• De Speling: Burgemeester De Lausnaystraat 79 (052 43 25 46);
• ’t Biebelotje: Veerstraat 13 (052 43 25 47).
Tarieven op schoolvrije dagen en vakantiedagen
• 3,60 euro voor een verblijf van minder dan 3 uur;
• 5,40 euro voor een verblijf tussen 3 en 6 uur;
• 10,80 euro voor een verblijf vanaf 6 uur;
• Vermindering vanaf het tweede kind met 25%
(bij gelijktijdige aanwezigheid);
• Sociaal tarief (-50%).
Inschrijvingen vakanties en schoolvrije dagen
• Alle inschrijvingen gebeuren online via de Berlaarse webshop
(https://webshopberlare.recreatex.be);
• Meer info over dit online inschrijfsysteem op
www.berlare.be/kinderopvang;
• Opgelet: vergeet je gebruikersnaam en wachtwoord niet!
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Praktische info sportkampen
Wat breng je mee?
Sportieve kledij, turnpantoffels of sportschoenen voor zaalgebruik, een gezond
tussendoortje en een drankje (geen blikjes) voor tijdens de pauze. Een lunchpakket
en drankje voor het lagere schoolsportkamp. Kleuters mogen ook steeds
verkleedkledij aantrekken!
Vergeet ook je spaarkaart voor Berlaarse speel- en sportbeesten niet.
Misschien ontvang je dan wel een leuke verrassing.
Spaarkaart nog niet gekregen? Vraag er gerust naar tijdens de sportkampen.
Nieuw!
•
•
		
		

Tijdens de middagpauze krijgt elk kind een gratis drankje.
Vraag aan jouw mutualiteit een formulier aan voor terugbetaling, en breng
dit mee op de eerste sportkampdag. Op de laatste dag geven we dit
ingevuld terug mee.

Inschrijven sportkampen
• Inschrijvingen en betalingen voor sportkampen gebeuren online, via de
		 Berlaarse webshop (https://webshopberlare.recreatex.be).
• Via het tabblad ‘activiteiten’ kan je je kind(eren) vanaf maandag 11 maart
		 om 9 uur inschrijven voor verschillende sportkampen in de paasvakantie.
• Belangrijk: registreer je op de webshop, voeg de informatie van je
		 kind(eren) toe en verbind ze met het juiste sportkamp.
• Als je al geregistreerd bent op de webshop, kan je dit account ook
		 gebruiken voor sportkampen.
Opvang sportkampen
• Bij de kleutersportkampen is er opvang in de sporthal tussen 8 en 9 uur.
		 Is het toch noodzakelijk om vroeger opgevangen te worden, dan kan dit
		
via mail (kinderopvang@berlare.be) aangevraagd worden. Opvang is
		 mogelijk tussen 7 en 8 uur in IBO Berlare of IBO Overmere. Indien er ook
		 in de namiddag opvang noodzakelijk is, is het verplicht in te schrijven voor
		 de kinderopvang via de webshop.
• Bij de lagere schoolsportkampen is er opvang in de sporthal van
		 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur. Indien er nog voor- of naopvang nodig is,
		 kan dit in samenwerking met IBO Berlare of IBO Overmere, dit kan
		 aangevraagd worden via mail (kinderopvang@berlare.be).
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altijd leuk!

Multimove
Multimove is een bewegingsprogramma voor kinderen van 3 tot 6 jaar om hun
basismotoriek te ontwikkelen. Omdat die ‘moves’ losstaan van een sporttak, pint het kind
zich nog niet vast aan één sport. Zo kan het kind helemaal zelf ontdekken welke soort sport
hij of zij het liefste doet.

•

sporthal Berlare
Elke woensdag van januari t.e.m. mei (uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen)
Van 14 tot 15 uur
Geboortejaren 2013-2015

•

sporthal Overmere
Elke zaterdag van januari t.e.m. mei (uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen)
Van 10 tot 11 uur
Voor geboortejaren 2013-2015

2,50 euro per les, 10,00 euro voor een tienbeurtenkaart
www.multimoveberlare.be
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DigiMoment
bibliotheek Berlare
Elke tweede woensdag van de maand om 15 uur
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Spelenderwijs programmeren met Bee-bot, Osmoo en Micro:bit.
Gratis
Inschrijven verplicht via de bib

Voorleesmoment
Elke woensdag van de maand om 15 uur (februari-juni)
Voor kinderen van 4 tot 10 jaar
•
•
•
Gratis

1ste en 3de woensdag in bib Berlare
2de woensdag in IBO Overmere
4de woensdag in IBO Uitbergen
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Minigolf, petanque en kubb
Donkoeverpark
Vanaf de paasvakantie elke dag
van 10 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur
(juli en augustus tot 18 uur)
•

minigolf
1,00 euro voor kinderen tot 12 jaar,
2,00 euro voor volwassenen

•

petanque en kubb
2,00 euro voor twee uur

Belevingscentrum Donkmeer
Donkoeverpark
Vanaf de paasvakantie elke dag van 10 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur
(juli en augustus tot 18 uur)

NIEUW

!

Gloednieuw hedendaags belevingscentrum waar jong en oud op speelse wijze iets kunnen
opsteken over de Berlaarse natuur en geschiedenis. Over het ontstaan van het Donkmeer,
bijvoorbeeld, en hoe het toerisme daarop volgde. Of welke zeldzame vogels en vissen zich
rond de oude Scheldemeander schuilhouden.
Gratis
www.berlare.be/belevingscentrumdonkmeer

Aaidierenweide
Op de grens met recreatiedomein Nieuwdonk opende vorig jaar een weide waar geitjes,
konijntjes en zelfs een alpaca vrij rondlopen. Je kan er kennismaken met de diertjes en ze
misschien zelfs aaien. Kinderen komen er op die manier terug in contact met dieren, wat
niet alleen leuk is, maar ook belangrijk voor hun ontwikkeling. En volwassenen vinden het
waarschijnlijk net zo plezant!
				Openingsuren
				april, mei en september:
				
woensdag, zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur
				andere dagen op afspraak
				juni, juli en augustus:
				
elke dag van 10 tot 17 uur
				
oktober tot en met maart:
				gesloten (dieren naar winterverblijf)
				Gratis

NIEUW

!

krokusvakantie

Kinderopvang
Alle locaties zijn open van maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart 2019, 7 tot 18.30 uur
Voor iedereen van 2,5 tot en met 12 jaar
Inschrijven kan vanaf maandag 4 (inwoners) of dinsdag 5 (niet-inwoners) februari 2019 tot
de maximale dagcapaciteit bereikt is. Kosteloos annuleren kan tot maandag 25 februari
2019. Praktische info, zie pagina 4.

Rita en de krokodil
CC Stroming
woensdag 6 maart om 15 uur
Vanaf 3 jaar
5,00 euro (inclusief drankje en knabbel tijdens de pauze)
Rita is een vastberaden kleuter met een altijd hongerig vriendje: krokodil.
Krokodil woont in de badkuip, maar zeer waarschijnlijk bestaat hij enkel in de fantasie van
Rita. Een geweldige ode aan verbeelding en fantasie, in een reeks van acht korte
animatiefilmpjes. Uiterst geschikt voor kleuters, wereldreizigers, jonge avonturiers en hun
ingebeelde vriendjes.
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Compagnie Krak speelt Kus
CC Stroming
zaterdag 9 maart om 15 uur
Vanaf 5 jaar
3,00 euro (t.e.m. 12 jaar) - 6,00 euro (-26 jaar) - 9,00 euro
Chantal houdt van dansen, zingen en mooi zijn. Jérome houdt van… Chantal! Veel verhaal,
decor en woorden hebben ze niet nodig, want zonder een verstaanbaar woord brengen ze
je de lach. Echt circustheater! Soms subtiel, soms hilarisch om je vingers van af te likken.
Visuele en absurde humor voor de hele familie.

Digitale wedstrijd
bibliotheek Berlare
Jeugdboekenmaand maart
Van 9 tot 12 jaar
In de bib zijn vijf digitale vragen verstopt. Gebruik je smartphone of vraag een tablet aan de
boekenbalie en surf naar app.bibster.be/start. Gebruik het plannetje om ze te vinden. Succes!
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tussen krokussen en paashazen

Skwatdag

Teens out!

vrije basisschool Sint-Jozef Overmere
zondag 10 maart, van 8.45 tot 16 uur
van 6 tot 12 jaar (eerste tot zesde leerjaar)

sportpark Overmere
zondag 10 maart, van 13 tot 16.30 uur
van 12 tot 18 jaar (eerste tot zesde middelbaar)

Een knotsgekke spel- en ontdekkingsdag,
georganiseerd door jeugdraad Berlare
5,00 euro

Er wordt een avontuurlijke middag
uitgewerkt volledig op maat van tieners.
Hou zeker de website van de jeugdraad
in de gaten!

Meer info volgt via een brief op de
scholen en jeugdverenigingen.
www.jeugdraadberlare.com

www.jeugdraadberlare.com

NIEUW

!
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paasvakantie

Opening toeristisch seizoen - Vél’eau
•

Doortocht Ronde van Vlaanderen
zondag 7 april
Ook dit jaar zijn we weer Dorp van de Ronde! Verenigingen en
ondernemers slaan de handen in elkaar om van deze dag een
groot wielerfeest te maken.

•

Oldtimerhappening
Donkoeverpark
zondag 21 april
Oldtimerhappening met o.a. rondrit voor kinderen in
oldtimerbrandweerwagen.
Gratis

•

Paaseierenzoektocht
Kasteelpark
maandag 22 april, van 10 uur tot 12 uur
Voor kinderen van 18 maand tot 10 jaar
De paashazen verstopten meer dan honderd eitjes in het
Kasteelpark. Help je mee zoeken? Vooraf inschrijven verplicht.
Gratis

•

Bruisende gezinsnamiddag
Festivalhal Donkmeer
maandag 22 april, van 14 tot 17 uur
Voor kinderen vanaf 3 jaar
Een bruisende gezinsnamiddag met tal van leuke spelletjes en
interactieve doe-dingen voor klein en groot.
Gratis

•

Gouden paaseierenworp
Kapelleplein
maandag 22 april, 18 uur
Gratis
De brandweer gooit 2.500 eitjes in het publiek. In een aantal zit
er een extraatje, geschonken door horeca en handelaars.

www.berlare.be/vél-eau

13

14

Kinderopvang
Alle locaties zijn open van maandag 8 tot en met vrijdag 19 april, van 7 tot 18.30 uur
Voor iedereen van 2,5 tot en met 12 jaar
Inschrijven kan vanaf maandag 11 (inwoners) of dinsdag 12 (niet-inwoners) maart 2019 tot
de maximale dagcapaciteit bereikt is. Kosteloos annuleren kan tot maandag 1 april.
Alle inschrijvingen en annulaties voor de vakantie verlopen via de Berlaarse webshop.
Praktische info, zie pagina 4.
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Circuskamp

Fietskamp

sporthal Overmere
8 tot 12 april, van 9 tot 12 uur
Vooropvang van 8 tot 9 uur (in de sporthal)
Geboortejaren 2013-2015

sporthal Berlare
8 tot 12 april, van 9 tot 16 uur
Vooropvang van 8 tot 9 uur (in de sporthal)
Naopvang van 16 tot 17 uur (in de sporthal)
Geboortejaren 2007-2012

30,00 euro voor vijf dagen sport en
plezier. Een kamp waar sport en circus
centraal staan. Haal de clown in jou naar
boven!

65,00 euro voor een fietskamp vol uitdaging
en afwisseling. Haal een week lang jouw
wielerkunsten boven! Iedereen brengt zijn
eigen fiets mee. Indien gewenst kan die in
die week ter plaatse veilig bewaard worden.

Smurfenkamp

Sportclubkamp

sporthal Berlare
15 tot 19 april, 9 tot 12 uur
Vooropvang van 8 tot 9 uur (in de sporthal)
Geboortejaren 2013-2015

sporthal Overmere
15 tot 19 april, van 9 tot 16 uur
Vooropvang van 8 tot 9 uur (in de sporthal)
Naopvang van 16 tot 17 uur (in de sporthal)
Geboortejaren 2007-2012

30,00 euro voor vijf dolle Smurfdagen.
Kom mee sportsmurfen!

Praktische info, zie pagina 5.

De oudsten (geboortejaren 2007-2009)
nemen op donderdag 18 april automatisch
deel aan Kriebeldinges (zie p. 16).
55,00 euro om vijf dagen lang kennis
te maken met verschillende Berlaarse
sportclubs.
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Kijk, ik fiets!
Sporthal Overmere
woensdag 10 april

Sporthal Berlare
woensdag 17 april

NIEUW

!

Van 13.30 tot 16.30 uur
Geboortejaren 2013 – 2014 (2de en 3de kleuterklas)
10,00 euro
Kijk, ik fiets! is een methodiek om jonge kinderen te leren fietsen in één les van maximaal drie
uur.
Inschrijven en betalen kan vanaf maandag 11 maart via de Berlaarse webshop
(tabblad ‘activiteiten’), tot de capaciteit bereikt is (maximaal 20 deelnemers per les).
Opgelet: het is verplicht om als ouder je kind te begeleiden. Elke deelnemer neemt een eigen
fiets mee. Zijwieltjes zijn reeds vooraf verwijderd. Elk kind dat ervaring heeft met een loopfiets
en/of een fiets met zijwieltjes kan deelnemen.

Kriebeldinges
Provinciaal domein Puyenbroeck
vertrek en aankomst met bus aan Berlare en Overmere kerk
donderdag 18 april, van 9 tot 16.30 uur
10 tot 16 jaar (geboortejaren 2003-2009)
10,00 euro (inclusief busvervoer)
Op deze knotsgekke sportdag kan je kennismaken met allerlei
avontuurlijke en uitdagende sporten: hoogteparcours, lasershooting, free running, archery tag, skateboarden, mountainbike,
BMX, Battlefield run, 10-tal luchtstructuren, …
Inschrijven en betalen kan vanaf maandag 11 maart via de
Berlaarse webshop (https://webshopberlare.recreatex.be) onder
het tabblad ‘activiteiten’.

17

vijgen na Pasen

Buitenspeeldag
Recreatiedomein Nieuwdonk
woensdag 24 april, van 14 tot 17 uur
Van 6 t.e.m. 12 jaar
Gratis
Klimmen, klauteren, survivallen...
Ravotten staat centraal!
Er is enkel begeleiding bij de activiteiten.
Voorzie daarnaast zelf begeleiding voor
kinderen jonger dan 10 jaar.

Tournée Locale
Boerenkrijgpark
zondag 2 juni, 14 tot 17 uur
Gratis
Een knotsgekke namiddag boordevol
duurzame workshops, interactieve spelletjes
en lokale initiatieven voor jong en oud!
Je ontdekt die dag ook het vernieuwde
Boerenkrijgpark!
www.berlare.be/tourneelocale

Start inschrijvingen zomervakantie
Vanaf maandag 3 juni om 9 uur is het mogelijk in te schrijven voor alle zomeractiviteiten van
de dienst vrije tijd: kinderopvang, speelplein Kaboom en sportkampen.
Dus zorg dat jouw account op de webshop van Berlare (https://webshopberlare.recreatex.be)
helemaal up to date is. Hou ook jouw betaalkaart bij de hand, zodat je voor de activiteiten van
het speelplein en de sportkampen meteen kan betalen.

© Tim Delmoittie
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Ook al zomerkriebels? Save the date!
Uiteraard valt er ook deze zomer nog vanalles te beleven voor klein en groter!
Noteer onderstaande data alvast in je agenda:
•
•
•
•
•
•

juli en augustus: speelplein Kaboom
juli en augustus: sportkampen
juli en augustus: Donkse Donderdagen
6 juli: Picknick in ‘t Park
2-4 augustus: Waterfeesten
15 september: CultuurStart
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gemeente Berlare
verantwoordelijke uitgever: Katja Gabriëls, Dorp 22 te 9290 Berlare
UiTtips voor groot en klein op www.UiTinBerlare.be

