De KINDERKRANT voor
JONG GEWELD van 3 TOT 15
uit Menen, Lauwe en Rekkem

voorjaarseditie 2021

SPEELPLEINWERKING IN EE
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 speelpleinwerkingen staan tal van animatoren klaar om alle kinderen een onvergetelijke vakantie te bezorgen. De
animatoren geven steeds het beste van
zichzelf om een gevarieerd aanbod samen 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!

CORONA-MAATREGELEN
Op de speelpleinwerking lopen vaak
tovenaars en magiërs, maar de échte
toekomst voorspellen lukt hen helaas
nog niet. Daarom werd beslist het zekere voor het onzekere te nemen en de
speelpleinwerkingen tijdens de krokusen paasvakantie te organiseren in corona-modus.

DEELNEMEN
De speelpleinwerkingen zijn toegankelijk voor kinderen tussen 3 en
15 jaar met uitzondering van
• kinderen die behoren tot de
risicogroepen. Deze lijst is te
raadplegen op de website van
Stad Menen.
• kinderen die nog niet zindelijk
zijn. Een volle dag zindelijk zijn is
verplicht om deel te nemen.
Op speelpleinwerking ’t Speelbeest Menen is er speciale aandacht voor kinderen met een extra zorgvraag of beperking. Aarzel
niet om ons te contacteren voor
meer info hieromtrent.

LEEFTIJDSGROEPEN / BUBBELVERDELING

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen niet deelnemen. Indien een
kind ziek wordt op de speelpleinwerking
worden de ouders verwittigd en dient
het kind opgehaald te worden, in afwachting wordt het kind verwijderd uit
de groep.
Kinderen die behoren tot de risicogroep
voor Covid-19 zullen voor hun eigen veiligheid helaas niet kunnen deelnemen.

(*) Wat betreft de speelpleinwerking in Menen vragen we de ouders van kinderen van het 1e leerjaar om goed in te schatten indien je kind(eren) best
aansluit(en) bij jongere (3e kleuter) of oudere (2e leerjaar) kinderen. Wees hier
eerlijk in, dit is in het belang van je eigen kind(eren)

EN 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
		
		

Lunchpakket zelf te voorzien.
Er worden geen warme maaltijden aangeboden
n.a.v. de corona-maatregelen.

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
Gezien geen warme maaltijd wordt aangeboden n.a.v. de coronamaatregelen
gelden aangepaste tarieven voor de krokus- en paasvakantie.
In het tarief zit een vieruurtje en de begeleiding tussen 8u30 en 17u inbegrepen.
Inschrijven kan enkel voor volle dagen. Halve dagen zijn niet mogelijk.

Tarief inwoners “8930”
Tarief niet-inwoners
Kansentarief (MIA-uitpas)
Voor- en napleinse opvang
Jaarlijks inschrijvingspasje

Standaard prijs
€ 8,00
€ 16,00
€ 1,60
€ 0,40 / begonnen kwartier
€ 5,00 (€2,50 vanaf derde kind)

Prijs in corona-modus
€ 6,00
€ 14,00
€ 1,20
€ 0,40 / begonnen kwartier
€ 5,00 (€2,50 vanaf derde kind)

PERIODES

Krokusvakantie
15 – 19 februari 2021

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




Paasvakantie
5 – 16 april 2021





IK GA NAAR DE SPEELPLEINWERKING EN NEEM MEE …
Een rugzak met daarin
• mijn hervulbare drinkfles met water
• 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.
Voor de categorie -12 jarigen starten we met de inschrijvingen vanaf donderdag 7 januari om 14u. +12 jarigen zullen ten vroegste vanaf 19 januari
kunnen inschrijven, afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen. Dit gezien op heden activiteiten voor +12 jarigen nog verboden zijn.
De categorie -12 jarigen zijn alle kinderen geboren in 2009 of later.
De categorie +12 jarigen zijn alle kinderen geboren in 2008 of vroeger.
De geboortejaren zijn van toepassing tot en met 31/12/2021.
De inschrijvingen voor de zomervakantie starten op 29 april 2021.

CONTACTGEGEVENS
EN LOCATIES
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
Park Ter Walle,
J. & M. Sabbestraat 163a, Menen
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 0491 39 62 87
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

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).

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

SPEELSTRATEN
Deze zomer zullen opnieuw speelstraten kunnen
georganiseerd worden!

Jij ook?

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

HEB JE EEN BEPERKT INKOMEN?
UiTPAS zuidwest is ook beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Je ontvangt een
UiTPAS zuidwest aan €1 en kan genieten van
80% korting bij deelname aan UiTPAS activiteiten. 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

Meer info verschijnt binnenkort op de website
en via de facebookpagina van Jeugddienst
Menen. Een speelstraat aanvragen zal kunnen
tot 31 maart 2021.
www.menen.be - https://www.facebook.com/jeugddienst8930

Op woensdag 21 april spelen we met z’n allen
opnieuw buiten op de buitenspeeldag! Wij hopen
alvast om Menen opnieuw om te toveren tot een
mini-pretpark, maar dat is nog even afwachten.
Maar 1 iets is zeker: die dag zijn we niet te vinden
voor een scherm, maar ravotten we er buiten op
los. Doe jij mee?
Hou zeker onze facebookpagina
in de gaten voor meer info:
https://www.facebook.com/jeugddienst8930

WAT TE DOEN IN MENEN?
JEUGDWELZIJNSWERK
Jeugdwelzijnswerkster Silina blijft ook in tijden van
corona paraat. Als jeugdwelzijnswerkster helpt
en ondersteunt Silina kinderen en jongeren waar
nodig op een laagdrempelige manier.
Daarnaast wordt een aanbod uitgewerkt zodat
de verveling niet te hard toeslaat bij onze Meense
kinderen en jongeren in deze lockdowntijden.

> Heb je nood aan een babbel?
> Heb je vragen over de maatregelen,
heb je geen ruimte om te studeren, … ?
> Verveel je jou of weet je niet wat gedaan?

Aangezien jongerenontmoetingshuis Jakkedoe
omwille van de huidige coronamaatregelen niet
meer fysiek de deuren kan openen, gingen de
jeugdwelzijnswerkster, de JAC-medewerkers en
de jeugdopbouwwerker aan de slag om een
virtueel aanbod te organiseren. Ons aanbod
omvat verschillende zaken zodat er voor elk wat
wils is, daarnaast proberen we jongeren indien
mogelijk zoveel mogelijk te betrekken.
Ons aanbod is afgestemd op wat jongeren
reeds aangaven leuk te vinden of nood
aan te hebben. Binnen ons aanbod wordt
samenscholen of samenkomen niet bevorderd.
Via de ‘Jakkedoe Menen’-facebookpagina
komen online verschillende onderdelen aan bod:

Neem contact op met Silina.
Dit kan op silina.verhaeghe@menen.be
of 056 52 92 36 - 0491 61 82 67
Via Facebook kan je Silina ook steeds bereiken op:
https://www.facebook.com/silina.vandejeugddienst/

• Maandag: sport
• Dinsdag: wistje-datje
• Woensdag: activiteit
(bvb: quiz, online gezelschapsspel, ...)
• Donderdag: online babbelmoment
en maatregelen-update
• Vrijdag: activiteit
• Zaterdag: wat kan je doen in je kot?
• Zondag: live muziek
Vind zeker ook onze pagina leuk waarop alle
activiteiten gepost worden!
https://www.facebook.com/jakkedoemenen

In de paasvakantie 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 - 0491 61 82 67
silina.verhaeghe@menen.be
Silina van de jeugddienst
Omwille van het coronavirus en de nog steeds
geldende maatregelen, kiezen wij ervoor om de
vakantiewerking tijdens de paasvakantie nog in
coronamodus voor te bereiden analoog als de zomervakantie. Volgende maatregelen zullen dus gelden:
• Contact Tracing: we hebben de gegevens van uw kind nodig indien
iemand ziek wordt, op deze manier kunnen wij u contacteren. Nadien worden deze gegevens steeds vernietigd.
• Contactbubbels: In totaal per week mogen max 50 kinderen meedoen met Mobspel, Er zal dus een maximum per plein zijn.
• Noodprocedure: indien een kind ziek wordt op het pleintje worden
de ouders verwittigd en dient het kind opgehaald te worden, in afwachting wordt het kind verwijderd uit de groep.
• Deelnemen: kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen niet
deelnemen. Kinderen die behoren tot de risicogroep voor Covid-19
zullen voor hun eigen veiligheid helaas niet kunnen deelnemen.

VPG
In de paasvakantie gaat de VPG-werking terug
van start. Dit is de vakantie-werking 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

#speleninmenen

TECHNIEKACADEMIE
Zit je in het derde of vierde leerjaar?
Ben je graag creatief bezig?
Schrijf je dan in voor de Junior
Techniekacademie Menen die in september
van start gaat.
In groep werk je tijdens 10 workshops onder
begeleiding van 2 techniekmentoren
5 technische projecten uit: een unieke
onderlegger uit hout, een LED zaklamp, je
bouwt met LEGO en onderzoekt spelenderwijs
hoe alles werkt, je zaagt, boort en bouwt met
hout en metaal je eigen brug. En Robot Milo
leer je programmeren, zodat hij verschillende
opdrachten kan uitvoeren.
Je betaalt 60 euro voor de hele reeks. (50 euro
voor een tweede kind uit eenzelfde gezin).
Aan het eind van de reeks workshops wordt
er een fiscaal attest kinderopvang bezorgd,
waarmee een deel van het inschrijvingsgeld
kan gerecupereerd worden.
Alle info vind je op
www.techniekacademiemenen.be/junior
Wist je dat de inschrijvingen
voor de nieuwe reeksen van de
Techniekacademie op zaterdag 5
december van start zijn gegaan?
Zit jij in het vijfde of zesde leerjaar en
wil je er ook graag bij zijn vanaf 20
januari? Schrijf dan zo snel mogelijk in!
Surf als de naar
www.techniekacademie-menen.be/

SPEEL- EN BEWEEGPARCOURS
Afgelopen zomer
konden jullie met zijn
allen kennis maken met
onze splinternieuwe
speel- en beweegparcours. Zowel in
Menen, Lauwe als
Rekkem werd een
wandeling uitgestippeld
met telkens een 10-tal
speel- en beweegactiviteiten op de route.
Deze parcours kregen een volledig nieuwe
inkleuring. De spuitbustechniek werd achterwege
gelaten en wij plaatsten nu permanente
thermoplasten.
De ideale reden dus om de parcours (opnieuw)
af te leggen en een namiddag speelplezier met
je gezin te beleven.
Speel en beweeg je mee?!
Meer info via:
https://www.menen.be/speel&beweeg

EVENEMENTEN
DE BIBLIOTHEEK
JEUGDBOEKENMAAND

Maart is opnieuw Jeugdboekenmaand!
Tussen 1 en 31 maart zetten we het
lezen en de jeugdboeken in de kijker.
Dit jaar bestaat de Jeugdboekenmaand
50 jaar. Daarom vieren we dit jaar niet
alleen het lezen maar ook iedereen
die lezen mogelijk maakt. Auteurs,
boekhandelaren, bibliotheken, scholen,
leerkrachten, voorlezers, …
Wat er allemaal te gebeuren staat
tijdens de maand maart, zal je terug
vinden op onze website en facebook,
via affiches en in de bibliotheek.
Hou die zeker in de gaten!

CC DE STEIGER
KINDERFESTIVAL

Zaterdag 13 februari 2021 | 14.00 u. tot 18.00 u.
hele gebouw | festival voor het hele gezin
KINDERFESTIVAL
We vieren de start van de krokusvakantie met
een plezante namiddag waar je hele gezin
welkom is. Op voorwaarde wel dat jullie van
feestjes houden, want dat is de rode draad
van dit kleine maar fijne festival.
FEESTJESFEEST!
Stel: je werd maandenlang nergens voor
uitgenodigd en dan mag je plots naar
twee feestjes … op dezelfde dag. Om bij
te vloeken, toch?! Want je had natuurlijk
wel naar beide willen gaan. Samen met
Productions en Zonen doen wij er nog een
schepje bovenop. We nodigen je uit
voor maar liefst tien feestjes tegelijk!
Deze keer hoef je echter niet te
kiezen. Met onze feestjesrouteplanner
zorgen we ervoor dat je alles vlotjes
gecombineerd krijgt. Een hele
namiddag lang val je van de ene
verrassing in de andere verbazing!
Op het programma staan o.a. te
gekke silent disco party en een
mysterieuze fotoshoot. Verder kan
je meespelen in een slapstickfilm,
leer je iets over telepathie en ga
je op visite in een vintage kapsalon.
Alleen verveling staat tijdens deze
onvergetelijke namiddag niet op het
programma, want in élk hoekje van ons
gebouw wacht je weer een andere
verrassing, een grap is nooit ver weg.

SLAPSTICK VOOR
IEDEREEN VANAF 3 JAAR
Als klap op de vuurpijl komt Bonte Hond
langs met de hilarische voorstelling ‘Pak’m’.
Drie ogenschijnlijk ‘volwassen’ presentatoren
vechten in een tv-studio om aandacht.
Allemaal willen ze de microfoon. En daar
waar er twee vechten om één been gaat de
derde er mee heen, genoeg reden voor een
race met een verrassende eindstreep. Het
fantasievolle decor biedt veel mogelijkheden
tot verstoppen, wegduiken en het betere
poppenkastspel. Zo ontstaat een voorstelling
in de geest van Tom en Jerry, De Dikke en de
Dunne, Road Runner en Bugs Bunny, maar
dan op Duploniveau. Voor de allerkleinsten en
iedereen die het stiekem nog steeds leuk vindt
om verstoppertje te spelen.
regie: René Geerlings
medemaker-soundtrack: Wim Conradi
spel: Milan Boele van Hensbroek, Dionisio Matias,
Linda Zijl, Mathijs Mahler, Frankly Joe Maulany,
Henke Tuinstra e.a. (in wisselende
samenstelling)
€ 8 – 7 (reductie) - Leden van
de Gezinsbond krijgen
€ 2,00 euro per
ticket terug op hun
gezinsspaarkaart
(alleen voor losse tickets)
Niet genummerd
organisatie:
CC De Steiger
m.m.v. Gezinsbond Menen
Het Feestjesfeest is een idee van
Productions en Zonen.

Zaterdag 23 januari 2021 | 15.00 u.
theaterzaal | familievoorstelling

Iedereen heeft wel ergens een talent zitten.
In een broekzak of een boekentas,
koekjestrommel of voorraadkast, in een
koffer of een koffiekan, in een tuinhuis,
boomhut, bezemhok, in een warm hart
of in het achterhoofd. En dat moet er
nu uit... want iedereen kan iets!
Kaatje, Kamiel en Viktor komen naar
ons toe met een splinternieuwe show
vol muziek en spel.
Samen met drie muzikanten gaan
ze liedjes zingen, gevaarlijke knuffels
bedwingen, schudden met je weet
wel wat, moppen tappen van het
vat, plaatjes draaien, baai baai
koeienvlaaien, schuddebollen,
schuddebuiken, teentje kriebelen,
poepje ruiken, sierlijk balletten en
retteketetten, uitmunten in stunten,
haasje-overen, lachen op
gezichten toveren en jonge
en oudere harten veroveren.
€ 20 – 17 (-12) – Leden van de
Gezinsbond krijgen € 2,00 euro
per ticket terug op hun
gezinsspaarkaart
(alleen voor losse tickets)
organisatie: CC De Steiger
m.m.v. Gezinsbond Menen
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Alle info: https://www.academiemenen.be/

KAATJES GROTE
IEDEREEN-KAN-IETS-SHOW

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 paas- en zomervakantie
en dit tijdens deze weken:
Menen Rekkem
Pasen 2 (12-16 april 2021)		
Zomer 1 (5-9 juli 2021)
Zomer 2 (12-16 juli 2021)
Zomer 7 (16-20 augustus 2021)
Zomer 8 (23-27 augustus 2021)












Bewegen staat centraal en is uitgewerkt in
sporthandboeken waarbij de focus ligt op
beweegverhalen voor 1ste en 2de kleuters en
een portspeeltuinprincipe voor 3de kleuters.

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: Little
Ball Village Menen-Wevelgem
Wist je dat kleuters op
zaterdag tijdens het
schooljaar ook kunnen
meesporten met
ons in Menen
en Rekkem?
Je kan nog altijd
inschrijven voor
de reeks
na nieuwjaar!

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

MARIE FLO’S
DANSCENTER

DANSSCHOOL MATTLISS
Op zaterdag 9 januari gaat Dansschool
Mattliss in Menen terug van start!

Sportkamp ‘WINTERPRET’
Wanneer? 15 tem 19 februari 2021
krokusvakantie
9 tot 16 uur
Wie?
3 tem 5 jaar
Prijs?
€ 90
Sportkamp ‘BLOEMEN’
Wanneer? 6 tem 9 april 2021
paasvakantie
9 tot 16 uur
Wie?
3 tem 5 jaar
Prijs?
€ 75

Kinderen vanaf het 1e/2e kleuter
tot en met het 6e leerjaar zijn welkom.
De lessen worden opgesplitst per leeftijd.
9u30-10u15: Kleuterdans
10u15-11u00: Kinderdans (1e en 2e lj)
11u00-11u45: Kids dans (3e tem 6e lj)

Vragen en
inschrijvingen:
info@marieflo.be

Iedereen is welkom en de
eerste proefles is gratis.
www.mattliss.be

PLAY IT SMART

BABYBALLERS
Hé jij daar!
Samen met je papa of mama of
een ander volwassen familielid ga jij elke week
weer verlangen om te gaan BabyBallen! Fun
en beweging met zijn tweetjes, geanimeerd
door een professionele trainer en assistent.
Je lesjes gaan door gedurende het schooljaar,
uitgezonderd de schoolvakanties en
feestdagen. Je kan inschrijven per reeks van
10 lesjes en kan gedurende het schooljaar dus
ook van leeftijdsgroep veranderen.
Starten kan je al vanaf 1,5 jaar en als je 5
wordt, dan ben je groot genoeg om in een
‘echte’ sportclub in te schrijven en zal je je
altijd je BabyBallers periode blijven herinneren!
Reeds ingeschrevenen krijgen voorrang om
voor een volgende reeks bij te boeken.
Wees er dus snel bij!

ZWEMBAD ’T BADHUIS MENEN
SPARTELCURSUS
Een 3-jarige is al vrij zeker in zijn bewegingen. Op
die leeftijd blijft de angst overwinnen voor het
water, het zwembad en de omgeving nog altijd
de belangrijkste doelstelling. Het kind moet zich
goed voelen en net zo speels kunnen of durven
bewegen als op het droge. Van zodra de kleuter
schoolgaand is wordt het makkelijker om in groep
te werken en aanvaardt deze reeds leiding van
anderen. Naast regelmatig zwemmen met mama
en papa kan de kleuter nu ook in ‘t bADhUIS een
spartelcursus volgen.

DE CURSUS WATERGEWENNING
Prioriteit blijft hier dat het kind er plezier aan
beleeft. Zo wordt het gemotiveerd voor het volgen
van zwemlessen.
Er mag niet gestreefd worden naar ‘ het leren
zwemmen’ van kinderen, maar naar blijven
zwemmen! Daarom moet zwemmen een
aangename bezigheid zijn.
Door middel van spelletjes krijgen de kinderen de
kans om ervaringen op te doen op motorisch en
sociaal vlak.
Het uiteindelijke doel, het aanleren van de
schoolslag wordt toch niet uit het oog verloren.

In groep kennismaken: wegwijs in het bad, wennen
aan temperatuur, water en waterdruk.

Kikkervoetjes en drijven met plank komen ruim aan
bod.

Wat mag in het zwembad?

Lesgevers: jonge mensen uit het zwemmilie met
leservaring en met diploma redder en/of initiator of
pedagogisch diploma (kleuterjuf).

Hygiëne eerst onder de douche en achteraf ook.
Niet lopen op de kant! Elkaar niet onderduwen!
Leren om gaan met andere kleuters.
Maar vooral veel spelen en spartelen in het water!
De lesgever nodigt uit tot meedoen, maar laat
ruimte voor de eigen inbreng van de kleuter!

Voorwaarden: kleuters van 4 tot 5 jaar
Kosten: € 50 voor 10 lessen
Telkens op zaterdag om 9u30 tot 10u.
Inschrijven per 10 lessen.

Lesgevers: jonge mensen uit het zwemmilieu met
leservaring (watergewenning).
Voorwaarden: kleuters van 3 tot 4 jaar
Kosten: € 25 voor 5 lessen
Telkens op zaterdag van 9u tot 9u25.
Inschrijven per 5 lessen.

WATERGEWENNING
Een 4-jarige is voortdurend in de weer. Hij is nu ong.
2x zo groot als bij zijn geboorte. Hij wordt rustiger
in zijn bewegingen, hij gaat voltijds naar school en
luistert goed naar de juf/meester.

LEREN ZWEMMEN
Onze 5-jarige kleuter is
nu watervrij! Het water
schrikt hem niet
meer af en hij kan
autonoom drijven op
rug en buik. Hij kan er
langer de aandacht
bijhouden en is
nieuwsgierig. Hij heeft
een grote spontane
bewegingsdrang.

DE CURSUS INITIATIEZWEMMEN
De kinderen wennen verder aan dieper water.
Met de zwemgordel en plank wordt de
beenbeweging schoolslag aangeleerd. Deze
stuwbeweging is de motor van de schoolslag.
Aan deze stuwende beenbeweging wordt
héél veel aandacht besteed.
Er wordt les na les verder gewerkt aan aan de
correcte uitvoering van de beenbeweging.
De armbeweging en coördinatie tussen armen beenbeweging is de laatste stap naar het
zelfstandig zwemmen.
Het zelfstandig zwemmen al dan niet met
zwemgordel is het einddoel van deze cursus.
Voor het verder technisch bijschaven van
de zwemstijl kan men achteraf terecht bij de
Meense zwemschool van MZK.
Voorwaarden: inschrijven per 15 lessen.
Kosten: € 75 voor 15 lessen
Telkens op dinsdag en donderdag van
16u45 tot 17u15 of 17u30 tot 18u.
Soms op woensdag zelfde uur.
Voor meer info en reserveringen:
Zwembad Badhuis
Sluizenkaai 77/2 - 8930 MENEN
056 269 282
badhuis@menen.be
www.menen.be/zwembad

Eind september ging in Menen opnieuw een
SportieGO!-lessenreeks van start, waarvoor nog
ingeschreven kan worden. In bijlage zit de flyer
en een campagnebeeld.
SportieGO! is een omnisportclub voor kinderen
van het eerste tot derde leerjaar. Kinderen
kunnen proeven van verschillende sporten want
om de drie lessen komt een andere sport aan
bod. De ideale manier om te ontdekken welke
sport hen het beste ligt en kennis te maken met
lokale clubs waar ze later in clubverband hun
favoriete sport verder kunnen beoefenen.
jij graag verschillende sporten uitproberen zonder
KortWilsamengevat:
extra verplaatsingen
en extraomnisportclub
kosten? Dat kan!
SportieGO!
is een
van Sportievak
Sluit je aan bij SportieGO!
vzw,
in samenwerking met de Sportdienst Menen.
• voor kinderen van het 1e t.e.m. het 3e leerjaar
sporten
die je
• veel afwisseling want om de 3 lessen
een
SportieGO! is een omnisportclub van Sportievak vzw,
kunt
ontdekken:
nieuwe
sport
in samenwerking met de sportdienst Menen.
☺ atletiek
• telkens op vrijdagavond van 17u tot
18u15
wie? wat? waar? wanneer?
☺ badminton
(niet
tijdens
de
schoolvakanties)
☺ voor kinderen van het 1 t.e.m. het 3 leerjaar
☺ krachtbal
☺ veel
afwisseling want
om de
3 lessen een nieuwe sport
• start
vrijdag
25
september
2020, ☺ multisport
☺ telkens op vrijdagavond van 17u tot 18u15 (niet tijdens de
☺ taekwondo
laatste
les 7 mei 2021
schoolvakanties)
start vrijdag 25vinden
september 2020,plaats
laatste les 7 mei
• de☺ lessen
in2021Sporthal☺ voetbal
Ter
☺ de lessen vinden plaats in Sporthal Ter Steenlandt,
Steenlandt,
Lauwestraat
64
te
Rekkem
Lauwestraat 64 te Rekkem
☺ lidmaatschap € 125/jaar (incl.
verzekering en alle lessen)
• lidmaatschap
€ 125/jaar
☺ je kan gebruik maken van de UiTpas Zuidwest
(incl. verzekering en alle lessen)
• je kan gebruik maken van de UiTpas Zuidwest
e

e

Inschrijven
online
via
Sportievak
vzw
Sportdienst Menen kan
J&M Sabbestraat 163a
https://sportievak.be/sportiegomenen
Esserstraat 6 - 8550 Zwevegem
8930 Menen
door Sport Vlaanderen erkende sportfederatie

056 52 94 91

056 26 44 20

sportdienst@menen.be

sportiego@sportievak.be

TSJAKA

VASTE VUIST LAUWE

&

KAMPEN
JONGER ENVAKANT IES

2021

Krokus

Ik word kampioen - Menen Badhuis

15/02 - 19/02/2021

In welke sport zou jij het beste uitblinken? Het antwoord kom je deze week te weten. Ben je klein maar
fijn of groot en sterk? Maak kans op een medaille!

3-6 jaar : €59

Krokus

Sportkriebels - Rekkem Ter Steenlandt

15/02 - 19/02/2021

Kriebelt het bij jou ook om te sporten? Tijdens deze
week is er een leuke mix van sport & spel. Klassieke
sporten aangevuld met allerlei leuke spelactiviteiten.

7-12 jaar : €59

Pasen 1

Drakenjacht - Menen Badhuis

05/04 - 09/04/2021
Geen kamp op 05/04/2021

Dries de draak moet leren vliegen, brullen en vuurspuwen. Daarvoor gaat hij naar de drakenschool. De
beste van de klas verdient een gouden ster.

3-6 jaar : €48

Pasen 1

Sportastisch - Rekkem Ter Steenlandt

05/04 - 09/04/2021
Geen kamp op 05/04/2021

Ben je klaar voor onze uitdagingen vol sport & spel.
Dan is dit kamp zeker iets voor jou. Deze week wordt
fantastisch!

7-12 jaar : €48

Pasen 2
12/04 - 16/04/2021

Op Safari - Menen Badhuis

Superjuffie wordt opgesloten in een container en
belandt zo in Afrika. Er zijn stropers actief en de
olifanten lopen gevaar! Kom jij meehelpen?

3-6 jaar : €59

Pasen 2
12/04 - 16/04/2021

Sport & fun - Rekkem Ter Steenlandt

Kan jij niet stilzitten en hou je van een uitdaging?
Tijdens dit kamp is er een ruime variatie van de
meest leuke activiteiten.

7-12 jaar : €59

Keuze gemaakt?
Surf naar www.tsjaka.be en kies voor Tsjaka kampen. Kies uw kamp met behulp van
de kampzoeker en verduidelijk uw specifieke wensen tijdens het ingeven van de nodige
informatie.
Schrijft u voor de eerste keer in, dan is het belangrijk dat u alle stappen goed en
aandachtig overloopt. Indien u al eens heeft ingeschreven, kan u aan de hand van uw
login en paswoord makkelijk inloggen. U kan ten allen tijde aanpassingen aanbrengen op
uw persoonlijke Tsjaka Club-pagina.
Na de inschrijving ontvangt u per mail de inschrijvingsbevestiging met betalingsgegevens. Indien volzet, komt u op de wachtlijst. Hou hierbij dan rekening dat u nog niet kan
overschrijven. Indien er een plaats is vrijgekomen wordt u daar via e-mail van op de
hoogte gebracht en kan u overgaan tot betaling.
U krijgt na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging 10 dagen de tijd om over te gaan
tot betaling, zoniet zal de inschrijving als geannuleerd worden beschouwd. Na ontvangst
van betaling zal u de betalingsbevestiging ontvangen.
Hoera, u bent ingeschreven! Een maand voor aanvang van het kamp kan u via uw
persoonlijke pagina op de website alle nodige kampinformatie terugvinden. Na het kamp
kan u via uw persoonlijke Tsjaka Club-pagina het fiscaal attest en het attest van deelname alsook de mutualiteitsfiche terugvinden.
Bij vragen kan u ons altijd contacteren!

Startuur: 8u00
Opvang: 8u00-9u00;12u00-13u00; 16u00-17u30
Einduur slotdag: 17u00
Activiteiten: 9u00-12u00 & 13u00-16u00

Kanarieberg 1, 9600 Ronse

www.tsjaka.be

info@tsjaka-kampen.be

055 38 57 67

WEDSTRIJD
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Breng de oplossing binnen bij de
dienst JEUGD/SPORT tegen eind februari.
Uit alle inzendingen trekken we 3 winnaars
die nadien een leuk cadeautje mogen
komen ophalen.
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Horizontaal
4. Sportkampje voor de allerkleinsten
5. Plaats waar je een boek kan ontlenen
6. woensdag 21/04/2021
8. Voordeelpas die je overal kan gebruiken
9. Je kan er kopje onder gaan
Ver ticaal
10. Jongerenontmoetingshuis in Menen

Hor izontaal

Verticaal
4. Sportkampje
voor de allerkleinsten
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DIENSTEN

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 Menenw<<w<<<<w
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 dienst

