




Wat is de Jeugdweek? 

Tijdens de Jeugdweek in de herfstvakantie 

organiseren de jeugdraad en jeugdverenigingen 

van Beerse-Vlimmeren verschillende activiteiten 

voor alle kinderen van onze gemeente. 

 

Je hoeft dus niet aangesloten te zijn bij een 

vereniging om mee te komen spelen! 

 

Bij elke activiteit is ook telkens voldoende, 

bekwame leiding aanwezig. Ook al is dit 

misschien geen leiding van jouw vereniging. 



De activiteiten 
 

Op de volgende pagina's staan alle activiteiten in 

chronologische volgorde. Per activiteit wordt 

steeds voldoende informatie gegeven over 

locatie, tijdstip en leeftijdscategorie. Als je moet 

inschrijven of zakgeld moet meenemen, dan 

staat dit uitdrukkelijk vermeld.  
 

Voor vragen bij een bepaalde activiteit neem je 

best contact op met Leen Renders op het 

nummer 0493 19 98 84 of met Ellen Vorsselmans 

op het nummer 0491 87 74 71.  



Leeftijd 
 

Ben je nét te jong of te oud volgens de vermelde 

leeftijdscategorie?  

Kom dan toch maar een kijkje nemen op de 

activiteit. We vinden sowieso een plaatsje voor 

jou! 

 

Benieuwd naar wat we dit jaar voor jullie in 

petto hebben? 

Bekijk snel de planning in dit boekje! 



Overzicht jeugdverenigingen  

Jeugddienst Beerse 

Gitte Scheyltjens 

014/600 772 of 0470/10 35 22  

jeugd@beerse.be 

Jeugdraad 
www.jeugdraadbeerse.be 

www.jeugdweek.be 

Jeugdhuis Wiedes 
Kerkhofstraat 2, Vlimmeren 

jeugdhuiswiedes@gmail.com 

KSA Beerse 
Schoolstraat 59, Beerse 

hoofdleiding@ksabeerse.be 

Scouts & Gidsen Beerse 
Schoolstraat 59, Beerse 

groepsleiding@scoutsengidsenbeerse.be 

Speelplein Don Bosco 
Vrijwilligersstraat 38, Beerse 

pleinleiding@donboscobeerse.be 

KLJ Vlimmeren 
Kerkhofstraat 1, Vlimmeren 

kljvlimmeren@hotmail.be 

VIB 
Kerkhofstraat 1, Vlimmeren 

lotte.bautil@hotmail.be 



Cantus  
 

Pintjes, vriendjes, liedjes en hopelijk niet te veel naar het 

toilet… Kortom, de perfecte avond om de jeugdweek goed in te 

zetten! Haal de verloren student in je naar boven en kom je 

mooiste zangtalenten tonen in het Jeugdhuis van Vlimmeren!  

Tot dan! 

 

Praktisch  

Datum: vrijdag 25 oktober 

Uur: 20 uur IO VIVAT - … uur 

Leeftijd: vanaf 16 jaar 

Plaats: JH Wiedes 

Op voorhand inschrijven: ja, via de facebookpagina  

van JH Wiedes 

Kostprijs: 13 euro 



Den Aftrap 2.0 
 

Haast je allemaal naar school De Singel, want daar hebben alle 

jeugdverenigingen samen een geweldig namiddag voorbereid! 

Met stuk voor stuk topspelen beleef jij met al je vrienden en 

vriendinnen een zalige namiddag! 

Op het einde van deze onvergetelijke dag krijg je nog een leuk 

aandenken mee!  

 

Praktisch  

Datum: zaterdag 26 oktober  

Uur: 14 uur - 16 uur 30 

Leeftijd: 6 tot 16 jaar 

Plaats: school De Singel 



Versier het feestje!  
 

 Om een disco te organiseren is er veel voorbereidingswerk 

nodig. Kom jij ons meehelpen? Knutsel en maak leuke 

versieringen om het dansfeest nog mooier te maken. Laat je 

creatieve geest en fantasie los zodat het een onvergetelijk feest 

wordt. We verwelkomen jullie graag aan de scoutslokalen van 

Beerse.  

 

Praktisch  

Datum: zondag 27 oktober  

Uur: 14 uur - 15 uur 30 

Leeftijd: 6 tot 12 jaar 

Plaats: scoutslokalen 



Reverse dropping 
 

Een gewone dropping kennen we allemaal, maar waarom doen 

we dit niet eens volledig omgekeerd en achterstevoren? Goede 

benen, stevige stapschoenen en de mooiste liftersduim zijn de 

enige attributen die jij die avond nodig hebt! Kom mee met ons 

onze prachtige Kempen afdwalen zodat het een avond wordt 

om nooit te vergeten.  

 

Praktisch  

Datum: zondag 27 oktober 

Uur: 20 uur - 22 uur (dit kan uitlopen) 

Leeftijd: vanaf 16 jaar 

Plaats: pleintje achter de kerk van Vlimmeren 



XXL kartonconstructies bouwen  
 

Wij zorgen voor het karton, een MAKEDO*-set met speciale 

vijzen, kartonzagen, constructiemateriaal en een grote, lege 

zaal. Jij zorgt voor de ideeën, het ontwerp en de uitvoering!  

Bouw mee aan deze cultuurstad van karton, voorzie de 

gebouwen van je eigen tag en beklad de muren van de stad 

met wat er beter kan én moet aan het aanbod van Vaart. 

READY SET BOUW! 

* Makedo? Makedo! Meer weten? Check dit filmpje!  

https://www.youtube.com/watch?v=lBYcQmWVBB0  

 

Praktisch  

Datum: maandag 28 oktober  

Uur: 13 uur - 16 uur  

Leeftijd: vanaf 6 jaar 

Plaats: GC ‘t Heilaar 

 



Leidings-BBQ 
 

De jeugdweek zou niet bestaan zonder al die fantastische 

leiding. Dat is wel duidelijk. Daarom willen we hen eens lekker 

verwennen met een heuse leidings-BBQ.  

Zo kunnen ze hun buikje lekker vol eten (en drinken) om er de 

rest van de week weer goed tegen te kunnen.  

 

Praktisch  

Datum: maandag 28 oktober  

Uur: 17 uur - ... 

Leeftijd: voor alle leiding  

Plaats: jeugdlokalen Vlimmeren 

Op voorhand inschrijven: Ja, bij Ellen of Leen  

Kostprijs: 15 euro (eten en drinken all-in) 



Filmnamiddag 
 

Zijn jullie al een beetje moe van al die vermoeiende activiteiten 

van heel de week? Wij hebben de perfecte oplossing voor jou! 

Kom gezellig een filmpje kijken met een hapje en een drankje. 

Neem zeker zelf je favoriete versnapering en drinken mee.  

 

Praktisch  

Datum: dinsdag 29 oktober 

Uur:  

14 uur - 16 uur: 5 tot 10 jaar 

16 uur - 18 uur: 10 tot 16 jaar 

Leeftijd: 5 tot 16 jaar 

Plaats: KSA lokaal 



Karaoke 
 

Heb je altijd al eens gedroomd van een zangcarrière, maar 

weet je niet goed waar beginnen of ben je gewoon een zot 

podiumbeest? Kom dan zeker naar de Dolle Don Bosco Karaoke 

en maak indruk met je muzikale talenten, imponeer anderen 

met je wonderbaarlijke zangstem en laat zien wie de ster is. 

Kom zeker eens kijken!  

 

Praktisch  

Datum: dinsdag 29 oktober 

Uur: 20 uur - 2 uur 

Leeftijd: vanaf 16 jaar 

Plaats: JH Korridor 



Pretzwembad deluxe 
 

Wil je graag zwemmen in het pretzwembad? En daarna nog 

goed wat ravotten met je vrienden? Kom dan maar snel naar ‘t 

Beerke, want wij voorzien een dag waarop je ze allebei kan 

doen.  

Hopelijk allemaal tot dan, waterratjes! 

 

Praktisch  

Datum: woensdag 30 oktober 

Uur: 10 uur - 16 uur 

Leeftijd: 6 tot 14 jaar. Je moet kunnen zwemmen.  

Plaats: ‘t Beerke  

Op voorhand inschrijven: ja, via www.jeugdweek.be 

Kostprijs: 5 euro  

Meebrengen: zwemgerief en lunchpakket  



Ballenbaddisco 
 

Ooit al eens naar een echte disco gegaan en dat in een 

ballenbad? Dit is je kans! Op donderdagavond organiseren we 

een ballenbaddisco met echte discolichten. Duik in het 

ballenbad en laat je zotste moves zien. Voor de feestbeesten 

onder ons is er heel de avond gratis drinken en chips.  

  

Praktisch  

Datum: donderdag 31 oktober 

Uur:  

19 uur - 20 uur 30: 6 tot 12 jaar  

20 uur 30 - 22 uur: vanaf 12 jaar  

Leeftijd: 6 tot 16 jaar 

Plaats: Ballenbad Don Bosco 



Griezeltocht 
 

Op 1 november worden de doden herdacht. En welke plek is 

daar beter voor dan een uitgestorven, donker bos? Neem 

alvast een propere onderbroek mee, want je weet nooit wie of 

wat je tegenkomt. 

 

Praktisch  

Datum: vrijdag 1 november  

Uur:  

19 uur - 21 uur: 8 tot 12 jaar 

20 uur - 22 uur: 12 tot 16 jaar 

Leeftijd: 8 tot 16 jaar 

Plaats: Bos Lilse Bergen (aan de voetbalpleinen) 

 



Afterparty griezeltocht 
 

Van al dat griezelen krijg je dorst en honger. Speciaal voor al die 

fantastische helpers voorzien wij een BANGelijke afterparty. Ben 

je niet komen helpen, maar wil je toch mee komen feesten? 

Trek dan je beste Halloween kostuum aan en zak af naar het bos 

van de Lilse Bergen 

 

Praktisch  

Datum: vrijdag 1 november 

Uur: na de griezeltocht 

Leeftijd: vanaf 16 jaar 

Plaats: Bos Lilse Bergen 



Zwarte markt   
 

Heb je je altijd al eens willen inleven in de duistere wereld van 

de zwarte markt? Denk je dat je aanleg hebt voor 

onderhandelen, het ontduiken van politie en het verstoppen 

van gestolen goed? Kom je dan maar eens bewijzen.  

 

Praktisch  

Datum: zaterdag 2 november 

Uur: 14 uur - 16 uur 

Leeftijd: 12 tot 16 jaar 

Plaats: Bos kruising Den Abt en Reeënstraat 



Gala van de Gouden Dabberkes 
 

Het alom bekende Gala van De Gouden Dabberkes! Het zal de 

meesten onder jullie wel bekend in de oren klinken. Het concept 

is eenvoudig: kom allen in je gala-outfit naar Jeugdhuis Korridor.  

Na een receptie zullen prijzen worden uitgedeeld aan de 

jeugdverenigingen die zich volgens de jeugdraad van hun beste 

kant hebben laten zien.  

De avond wordt afgesloten door het feestje van het jaar.  
 

Praktisch  

Datum: zaterdag 3 november 

Uur: 21 uur - 3 uur 

Leeftijd: voor alle leiding 

Plaats: JH Korridor 



Jeugdraad? 
Deze week werd mede georganiseerd door de jeugdraad.  

Maar wat is dat nu en wat doen ze? 

 

De jeugdraad is het officiële adviesorgaan van de gemeente 

voor alles wat met kinderen, jongeren en het jeugdwerk te 

maken heeft. Zo is de jeugdraad de officiële spreekbuis voor 

kinderen en jongeren bij het gemeentebestuur. 

 

De jeugdraad geeft advies op verzoek van het gemeentebestuur 

of op eigen houtje over van alles en nog wat. Dat kan gaan over 

subsidies voor het jeugdwerk en reglementen, maar ook over 

fuifruimten, skate-infrastructuur, speelbossen, jeugdhuizen, 

fietspaden, aanplakborden, speelruimten en zo veel meer. Op 

die manier beïnvloeden we het beleid van het 

gemeentebestuur. 



 

In de jeugdraad zitten jongeren afgevaardigd door hun 

jeugdvereniging, maar ook jongeren die gewoon geïnteresseerd 

zijn in jeugdbeleid, zijn welkom.  

 

Wil je meer weten?  

Neem een kijkje op www.jeugdraadbeerse.be 

of spreek ons aan tijdens een van de activiteiten van de 

jeugdweek. 





Algemeen overzicht 
 

Vrijdag 25 oktober Cantus 

Zaterdag 26 oktober Den Aftrap 2.0 

Zondag 27 oktober 
Versier het feestje! 

Reverse dropping  

Maandag 28 oktober 
XXL kartoncontructies bouwen 

Leidings-BBQ 

Dinsdag 29 oktober 
Film 

Karaoke 

Woensdag 30 oktober Pretzwembad deluxe 

Donderdag 31 oktober Ballenbaddisco  

Vrijdag 1 november 
Griezeltocht  

Afterparty griezeltocht  

Zaterdag 2 november 
Zwarte markt  

Galabal  

Zondag 3 november Uitslapen en wat nagenieten 


