
voor kinderen
in Pelt

Alle leuke herfstactiviteiten voor kinderen

Alle activiteiten in deze brochure vinden 
steeds plaats onder voorbehoud van de op 
dat moment geldende maatregelen rond het 
coronavirus. Meer info over alle activiteiten 
vind je op www.uitinpelt.be 



VIA i-SCHOOL 
Je kan vanaf donderdag 24 september om 18.30 uur inschrijven voor de gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten voor kinderen. De 
activiteiten waarvoor je via deze weg kan inschrijven herken je aan het logootje bij de titel.

We gebruiken het programma i-School om je kinderen online in te schrijven voor de gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten voor 
kinderen. De activiteiten waarvoor je via deze weg kan inschrijven herken je aan het logootje bij de titel.

Heb je al een login van vroegere inschrijvingen of schrijf je je kinderen al via i-School in bij de Peltse kinderopvang? Dan kan je 
uiteraard dit paswoord gewoon blijven gebruiken. Indien je je paswoord niet meer weet, kan je dit opnieuw instellen door op de 
startpagina op de knop ‘pasword vergeten?’ te klikken.

Heb je nog geen login van i-School? Dan raden we je aan om jou en de rest van je gezin zeker voor het begin van de 
inschrijvingsperiode te registreren via www.i-school.be/pelt/login. En dat kan heel makkelijk:

INSCHRIJVEN

Stap 1 Eerst geef je de gegevens in van de betaler. Dit wil zeggen de persoon die de betalingen doet 
en die later de fiscale attesten voor de activiteiten zal ontvangen (meestal dus een van beide 
ouders).

Stap 2 Daarna moet je bij ‘gezinsleden’ alle overige personen in je gezin invoeren (zie stap 3), zowel 
kinderen (ongeacht hun leeftijd) als partner. In het tweede en derde vak kan je meer info kwijt 
over de ophaal- en/of afhaalpersonen van de kinderen (zie stap 4) en info over je huisarts (zie 
stap 5).

Stap 3 Per persoon die je in het vak ‘gezinsleden’ ingeeft kan je de algemene gegevens kwijt en ook 
belangrijke medische info die interessant kan zijn voor de begeleiders van je kind(eren).

Stap 4 Nadat je het hele gezin hebt aangemeld kan je in het hoofdscherm meer info geven over de 
persoon die je kind(eren) mag komen afhalen en/of brengen van en naar een activiteit.

Stap 5 Vanuit het hoofdscherm kan je onder de knop ‘huisarts’ meer praktische info kwijt over je huisarts.

Heb je nog vragen? 
Een medewerker van de vrijetijdsbalie helpt je graag verder (tel. 011 94 94 90 of vrijetijd@gemeentepelt.be)

Je mutualiteitsattest digitaal?
Vanaf nu kan je na elke vakantie het mutualiteitsattest in je online dossier van I-School terug vinden. Dit staat onder 
financieel/mutualiteitsattesten. Hierdoor moet je niet langer meer voor elk kamp of activiteit een formulier van je 
ziekenfonds laten invullen.

Jouw activiteit in deze krant?
De volgende editie van de UiT krant voor kinderen wordt bedeeld in de scholen in de week van 9 november. In deze 
editie vind je het aanbod tot en met de kerstvakantie. 

Organiseert je vereniging een leuke activiteit of kamp dit najaar en wil je het aanbod opnemen in deze editie? Vul dan 
het aanbod uiterlijk op maandag 5 oktober in via www.uitdatabank.be

Multimove De Bemvoort

Door eenvoudige oefeningen worden algemene motorische 
vaardigheden ontwikkeld en leren de kleuters verschillende 
materialen, bewegingen en spelen kennen.

kleuters uit geboortejaar 2016-2015
Sportcentrum de Bemvoort, Jeugdlaan 8
van 16.00 tot 17.00 uur 
€ 27
De kleuters uit de vrije basisschool De Linde ‘centrum’ worden door 
‘t Ravotterke van school afgehaald en naar Multimove gebracht. 
Inschrijven via www.i-school.be/pelt/login. Meer info over de 
inschrijfprocedure vind je op pagina 2.

ELKE DONDERDAG VANAF 8 OKTOBER TOT 17 DECEMBER
INSCHRIJVEN

Kleutergym TVO

Tijdens de sessie kleutergym staan plezier beleven, bewegen 
en de algemene ontwikkeling centraal.  Klimmen, klauteren, 
tuimelen, hangen, steunen, slingeren,... staan hierbij voorop.

kleuters van 2,5 tot 6 jaar
Sportcentrum de Bemvoort, Jeugdlaan 8
van 9.00 tot 10.00 uur (instapklas en eerste kleuterklas) 
van 10.00 tot 11.00 uur (eerste en tweede kleuterklas) 
van 11.00 tot 12.00 uur (tweede en derde kleuterklas)
€ 77 (vanaf twee gezinsleden is er 5 euro korting)
Inschrijven via https://inschrijvingen.gymfed.be/Account/Login. 
Meer info via tvo.overpelt@gmail.com

VANAF ZATERDAG 12 SEPTEMBER

NASCHOOLS 
AANBOD



NASCHOOLS AANBOD

Sportsnack Lindel

kinderen uit geboortejaar 2015–2014–2013–2012
turnzaal Corneliusschool
van 15.45 tot 16.45 uur
De kinderen die na de les naar de opvang moeten, worden door de 
lesgever gebracht.

ELKE MAANDAG VANAF 5 OKTOBER TOT 14 DECEMBER

Sportsnack Sint-Huibrechts-Lille

kinderen uit geboortejaar 2015–2014–2013–2012
turnzaal school Sint-Huibrechts-Lille
van 15.45 tot 16.45 uur
De kinderen die na de les naar de opvang moeten, worden door de 
lesgever gebracht.

ELKE MAANDAG VANAF 5 OKTOBER TOT 14 DECEMBER

Sportsnack De Bemvoort

kinderen uit geboortejaar 2014–2013–2012
Sportcentrum De Bemvoort
van 16.00 tot 17.00 uur
De kinderen uit de Vrije Basisschool De Linde ‘centrum’ worden door 
’t Ravotterke van school afgehaald en naar Sportsnack gebracht.

ELKE DINSDAG VANAF 6 OKTOBER TOT 15 DECEMBER

Sportsnack Boseind

kinderen uit geboortejaar 2014–2013–2012
turnzaal school Boseind
van 15.45 tot 16.45 uur
De kinderen die na de les naar de opvang moeten, worden door de 
lesgever gebracht.

ELKE DINSDAG VANAF 6 OKTOBER TOT 15 DECEMBER

Sportsnack Grote Heide

kinderen uit geboortejaar 2014–2013–2012
turnzaal school Grote Heide
van 15.45 tot 16.45 uur
De kinderen die na de les naar de opvang moeten, worden door de 
lesgever gebracht.

ELKE DONDERDAG VANAF 8 OKTOBER TOT 17 DECEMBER

Sportsnack
Tijdens onze lessen komen verschillende 
vaardigheden aan bod zoals balspelen, evenwicht, 
klimmen en klauteren, springvaardigheden…

We laten iedereen kennis maken met een grote 
verscheidenheid aan sporten. Er wordt gesport 
op een recreatieve manier waarbij presteren op 
de tweede plaats komt. Door deel te nemen aan 
sportsnack kunnen de kinderen ontdekken welke 
sport ze fijn vinden en wordt de overstap naar een 
sportclub vergemakkelijkt.

€ 27 (begin oktober tot midden december) voor de 
periode op een bepaalde locatie.
Inschrijven via www.i-school.be/pelt/login. Meer info over
de inschrijfprocedure vind je op pagina 2.

Kinderyoga

Tijdens een les kinderyoga staan plezier en een veilige sfeer 
voorop. Op maat van de kinderen doen we oefeningen die de 
fysieke en mentale ontwikkeling ondersteunen. We werken 
onder begeleiding van een gediplomeerde lesgever op 
zelfbewustzijn, concentratie, reactievermogen, flexibiliteit en 
kracht, ontspanning en ontlading, creativiteit, zelfvertrouwen 
en positief denken.

kinderen uit het lager onderwijs
€ 50 (begin oktober tot midden december) voor de periode op een 
bepaalde locatie.
Inschrijven via www.i-school.be/pelt/login. Meer info over
de inschrijfprocedure vind je op pagina 2.

INSCHRIJVEN

Kinderyoga De Bemvoort

Sportcentrum De Bemvoort
van 16.00 tot 17.00 uur
De kinderen uit de Vrije Basisschool De Linde ‘centrum’ worden 
door ’t Ravotterke van school afgehaald en naar de kinderyoga 
gebracht.

ELKE MAANDAG VANAF 5 OKTOBER TOT 14 DECEMBER

Kinderyoga Lindel

turnzaal Corneliusschool
van 15.45 tot 16.45 uur
De kinderen die na de les naar de opvang moeten, worden door 
de lesgever gebracht

ELKE DONDERDAG VANAF 8 OKTOBER TOT 17 DECEMBER

Multigym TVO

Tijdens de Multigym-sessies staan plezierbeleving, motorische 
ontwikkeling en de gymnastische en fysieke basisvorming 
centraal.  Deze groep wordt verdeeld in twee groepen. Er 
worden verschillende disciplines beoefend, zoals airtrack/
tumbling (op een luchtkussen), toestelturnen (grond, balk, brug 
en sprong). Nieuwe kinderen mogen eerst een proefles doen.

meisjes vanaf het eerste leerjaar
Sportcentrum de Bemvoort, Jeugdlaan 8
maandag: van 17.15 tot 19.00 uur
zaterdag: van 11.15 tot 13.00 uur 
€ 97 (vanaf twee gezinsleden is er 5 euro korting)
Inschrijven via https://inschrijvingen.gymfed.be/Account/Login  
Meer info via tvo.overpelt@gmail.com

ELKE MAANDAG VANAF 7 SEPTEMBER (VANAF DERDE LEERJAAR)
ELKE ZATERDAG VANAF 12 SEPTEMBER (EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR)

Multimove 
Beweegschool Pelt

Een kwalitatief sport- en beweegaanbod van telkens 1 uur 
onder leiding van een gediplomeerde MBP-lesgever. De 
algemene motorische ontwikkeling, sociale ontwikkeling, 
plezier en een eerste sportieve succesbeleving staan centraal. 
Gratis try-outles op 5, 12 en 19 september.

kleuters van 2,5 tot 8 jaar
Sportcentrum de Bemvoort, Jeugdlaan 8
van 9.00 tot 10.00 uur (2,5 – 3 jaar) 
van 10.00 tot 11.00 uur (4 – 5 jaar)
van 11.00 tot 12.00 uur (6 – 8 jaar)
€ 125 (september – mei 2021)
€ 75 (september – december of januari – mei 2021)
Inschrijven kan via http://www.multimove-pelt.be. 

ELKE ZATERDAG VANAF 5 SEPTEMBER 
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Kidstime

We bieden kinderen na school en op school een gevarieerde 
activiteit aan (knutselen, spel en sport, ...).

kinderen van geboortejaar 2015 – 2010 
(derde kleuterklas tot en met vijfde leerjaar)
Maandag: De Regenboog – Grote Heide 
Dinsdag: Corneliusschool – Lindelhoeven
Donderdag: De Linde – Overpelt-Centrum
Vrijdag: Voxx – Haspershoven
van 15.30 – 17.00 uur (begeleiding aanwezig tot 17.30 uur)
2,70 € per dag.

VANAF 4 JANUARI 2021

INSCHRIJVEN



NASCHOOLS AANBOD 
Een greep uit het aanbod van de kunstacademie Noord-Limburg

Kunstacademie
Noord-Limburg

Inschrijven kan online op www.kanl.be
Meer info krijg je bij het secretariaat van de 
Kunstacademie, 011 80 87 10 of www.kanl.be

Kunstenmix

Tijdens een lestijd van 60 minuten proef je wekelijks op 
een fantasierijke, boeiende en kleurrijke manier van muziek, 
theater, beweging en beeldende kunsten. Je experimenteert 
met klanken en liederen, woorden en gedichten, beweging 
en dans. Elk jaar werk je mee aan een leuk project of concert. 
Wil je eerst kennismaken? Dat kan! De eerste les kan een 
kennismakingsles zijn.

Groep 1 + 2: geboortejaar 2014
Groep 3 + 4: geboortejaar 2013
Groep 1: elke dinsdag van 15.45 tot 16.45 uur (KANL Neerpelt)
Groep 2: elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur (CC Palethe)
Groep 3: elke dinsdag van 16.45 tot 17.45 uur (KANL Neerpelt)
Groep 4: elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur (CC Palethe)
€ 88

ELKE DINSDAG EN ZATERDAG

Kleuterdans

Tijdens een wekelijks lesuurtje van 50 minuten wordt op een 
speelse manier gewerkt aan zelfvertrouwen en concentratie. 
Via ritmiek, improvisatie en een vleugje danstechniek 
ontdekken de kinderen de beweeglijkheid van hun lichaam. 
Met veel aandacht voor het dansplezier wordt bovendien de 
sociale en creatieve ontwikkeling gestimuleerd. Als ‘kers op de 
taart’ schitteren de kinderen tijdens een jaarlijks toonmoment 
op het podium...

alle 5-jarigen
danszaal sportcentrum de Bemvoort
van 16.30 tot 17.20 uur
€ 88

ELKE WOENSDAG 

Muzikale vorming en instrument

Je volgt wekelijks twee uur muzikale vorming. Een grondige 
vorming in de verschillende aspecten van de muzikale taal 
(noten lezen, ritme, theorie…) wordt gecombineerd met 
groepsmusiceren en het beluisteren en bespreken van grote 
werken uit het muziekrepertoire.  
        
Daarnaast leer je wekelijks één uur een instrument naar keuze 
te bespelen: Zang, viool, altviool, cello, contrabas, blokfluit, 
hobo, Engelse hoorn, fagot, piccolo, dwarsfluit, altfluit, klarinet, 
saxofoon, trompet, bugel, cornet, alto, hoorn, trombone, 
bariton, tuba, piano, orgel, klavecimbel, klavier, gitaar, 
elektrische gitaar, basgitaar, accordeon, slagwerk, harp

alle kinderen vanaf 8 jaar
Je kan het lesmoment uitkiezen dat je het best ligt:
Groep 1: elke maandag van 16.00 tot 17.00 uur en elke donderdag 
van 17.15 tot 18.15 uur (KANL Neerpelt)
Groep 2: elke dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur en zaterdag van 
11.00 tot 12.00 uur (KANL Neerpelt)
Groep 3: elke maandag en donderdag van 16.45 tot 17.45 uur 
(CC Palethe)
Groep 4: elke dinsdag en vrijdag van 15.45 tot 16.45 uur 
(CC Palethe)
Bij deze cursus volg je ook nog één uur instrumentles. Lesmoment 
wordt met de instrumentleraar besproken.
€ 88

KIES DE TIJDSGROEP DIE JE HET BESTE PAST

Theaterinitiatie

Wekelijks heb je 1 uur les waarin je op een fantasierijke en 
speelse manier van beginnend theaterspel proeft. 

kinderen uit geboortejaar 2014 en 2013
KANL Neerpelt
van 13.30 tot 14.30 uur
€ 88

ELKE WOENSDAG 

Theater

Tijdens de wekelijkse les kruip je in de huid van iemand 
die je niet bent en ontdek je op die manier toneelspelen. 
Je leest daarnaast teksten, verhalen of gedichten en 
leert die voordragen op een podium. Zo leer je je stem 
en lichaamsexpressie te beheersen en je uitspraak te 
ontwikkelen.

KANL Neerpelt
dinsdag: van 16.00 tot 17.00 uur (10- en 11-jarigen)
woensdag: van 12.30 tot 13.30 uur (8- en 9-jarigen) en 
van 12.30 tot 13.30 uur (10-jarigen)
€ 88

ELKE DINSDAG EN WOENSDAG 

6
7



Beeldatelier

Je volgt wekelijks twee aaneengesloten lestijden van 50 
minuten zonder pauze. Tekenen, schilderen, knutselen ... Je 
maakt leuke, grappige en fantasierijke werkjes uit verschillende 
materialen. Je leert kijken naar andere vormen van kunst en 
doet op die manier inspiratie op. Je originele creaties maak 
je met papier-maché, pandakrijtjes, ecoline, Chinese inkt, 
monodruk of natuurklei. In een gezellige, vriendschappelijke 
sfeer en onder individuele begeleiding van de leraar ontdek 
je deze nieuwe technieken en kan je in een vrijblijvende sfeer 
naar hartenlust knutselen aan je eigen ideeën. 

alle kinderen van 6 tot 11 jaar
Kies het lesmoment dat je het best ligt:
woensdag 
van 13.00 tot 14.40 uur (CC Palethe)
van 13.00 tot 14.40 uur (KANL Neerpelt) 
van 15.00 tot 16.40 uur (KANL Neerpelt)
van 15.20 tot 17.00 uur (Bosuil Sint-Huibrechts-Lille)
van 17.00 tot 18.40 uur (KANL Neerpelt)
donderdag 
van 15.45 tot 17.25 uur (Corneliusschool Lindel-Hoeven)
vrijdag 
van 15.40 tot 17.20 uur (De Kentings)
van 15.45 tot 17.25 uur (Corneliusschool Lindel-Hoeven)
van 17.50 tot 19.30 uur (KANL Neerpelt)
zaterdag 
van 8.30 tot 10.10 uur (KANL Neerpelt)
van 8.30 tot 10.10 uur (De Kentings)
van 8.30 tot 10.10 uur (CC Palethe)
van 10.30 tot 12.10 uur (KANL Neerpelt)
van 10.30 tot 12.10 uur (De Kentings)
van 10.30 tot 12.10 uur (CC Palethe)
van 13.15 tot 14.55 uur (Corneliusschool Lindel-Hoeven)
€ 96

KIES HET LESMOMENT DAT JE HEST BEST LIGT

NASCHOOLS AANBOD 
Een greep uit het aanbod van de kunstacademie Noord-Limburg
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HERFST 
AANBODDansinitiatie

Wekelijks volg je 1 uur les. Spelenderwijs ontdek je de 
beweeglijkheid en ontwikkeling van je dansend lichaam. 
Dansplezier staat daarbij centraal, maar ook de creatieve en 
sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd. Zo wordt de basis 
gelegd van de klassieke danstechniek.

alle kinderen geboren in 2013 en 2014
danszaal sportcentrum de Bemvoort 
woensdag: van 13.15 tot 14.15 uur (geboortejaar 2013)
donderdag: van 16.00 tot 17.00 uur (geboortejaar 2013+2014) en 
van 16.00 tot 17.00 uur (geboortejaar 2014)
€ 88

ELKE WOENSDAG EN DONDERDAG 

Klassieke dans en atelier

Wekelijks krijg je 2 uur les. In de les klassieke dans (1 uur) 
leer je de techniek van het klassiek ballet te beheersen. 
Lichaamshouding, kracht, elegantie, lenigheid, balans en 
coördinatie staan hierbij centraal. Tijdens het dansatelier 
(1 uur) verdiep je je in bekende en minder bekende 
bewegingstechnieken en stijlen zoals creatieve en expressieve 
dans, jazzdans, moderne dans ... 

alle kinderen geboren in 2009, 2010, 2011, 2012
Danszaal sportcentrum de Bemvoort

Groep 1: elke maandag van 16.00 tot 18.00 uur 
(klassieke dans & dansatelier) (geboortejaar 2011+2012)
Groep 2: elke dinsdag van 16.00 tot 18.00 uur 
(klassieke dans & dansatelier) (geboortejaar 2011+2012)
Groep 3: elke woensdag van 14.15 tot 16.15 uur 
(klassieke dans & dansatelier) (geboortejaar 2011+2012)
Groep 4: elke vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur 
(klassieke dans & dansatelier) (geboortejaar 2009+2010)

VOX Pelt
Groep 5: elke maandag van 16.00 tot 18.00 uur  
(klassieke dans & dansatelier) (geboortejaar 2009+2010)
Groep 6: elke donderdag van 16.15 tot 18.15 uur  
(klassieke dans & dansatelier) (geboortejaar 2009+2010)

€ 88

ELKE WEEKDAG



HERFSTAANBOD

Voorleeshalfuurtje 

Elke zaterdag lezen we voor in de Muzezaal van CC Palethe. 
Kinderen worden verwend met leuke, grappige, ontroerende 
en zeemzoete verhaaltjes. Beleef elke week een ander 
avontuur in de bib!

3 – 6 jaar (en broertjes en zusjes)
Muzezaal CC Palethe (Jeugdlaan 2)
van 10.30 tot 11.00 uur
Gratis
Meer info via www.uitinpelt.be

ELKE ZATERDAG GRATIS

Kermissen
Een rondje op de draaimolen, een prijs aan de schietkraam 
of een lekkere kermisfriet? De kermis houdt de komende 
maanden halt op verschillende plaatsen in Pelt:

13 – 15 SEPTEMBER OVERPELT 
4 – 6 OKTOBER  NEERPELT 
8 – 10 NOVEMBER  SINT-HUIBRECHTS-LILLE

World Cleanup Day 

Tijdens de ‘World Cleanup Day’ vorig jaar bundelden 
miljoenen vrijwilligers uit 157 landen hun krachten om de 
planeet schoon te maken. Ook dit jaar doet Natuurpunt Pelt 
mee. Steek jij ook de handen uit de mouwen? Kinderen leren 
ondertussen over sluikstorten en afval. Als afsluiter krijg je 
bovendien soep met broodjes!

voor iedereen vanaf 8 jaar
bezoekerscentrum Hageven, Tussenstraat 10
van 9.00 tot 12.00 uur
Gratis
Inschrijven via www.natuurpunt.be/agenda/world-cleanup-day-
hageven-met-jnn-42012

ZATERDAG 19 SEPTEMBER GRATIS

Kennismaking met 
boogschieten

Handboogvereniging Oude Stam organiseert een 
kennismakingsnamiddag boogschieten. Kom het gerust ook 
eens een keertje proberen! 

voor alle jeugd en volwassenen
KHM Oude Stam Sint-Sebastiaan Neerpelt, Sportpark 5
van 15.00 tot 18.00 uur
Gratis
www.oudestamneerpelt.be

ZATERDAG 26 SEPTEMBER EN 24 OKTOBER GRATIS

Circus Double Bill

We presenteren een nieuwe Double Bill: twee voorstellingen 
met nieuw internationaal circustalent voor de prijs van één! 
Eén van die gezelschappen is Knot on Hands. Dit trio bestaat 
uit Britt Timmermans, Mario Kunzi en Tijs Bastiaens. Zij 
brengen in ‘Brace for Impact’ 25 minuten spannende partner 
acrobatiek met een tikje humor en begeleid door een speciaal 
voor deze act ontworpen compositie.

iedereen vanaf 8 jaar
CC Palethe, Jeugdlaan 2
19.00 uur
€ 6 (tot 26 jaar) – € 9 
Reserveren via www.palethe.be of 011 94 94 90

ZATERDAG 3 OKTOBER

Dag van de Trage Weg

Elk jaar in de herfst vindt Dag van de Trage Weg plaats. 
Duizenden wandelaars, fietsers, ruiters, kinderen en 
buitenmensen trekken de wegjes en paadjes op. 
Kom de trage wegen van Pelt ontdekken via een heuse 
fotozoektocht voor jong en oud! Beantwoord de vragen en 
zoek zo het juiste woord. Bij het vinden van het juiste woord 
krijg je een consumptie ter waarde van 2 euro.

bezoekerscentrum Hageven, Tussenstraat 10
van 9.00 tot 17.00 uur
Gratis
Inschrijven is niet nodig. Meer info via bc.hageven@natuurpunt.be

ZONDAG 18 OKTOBER
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GRATIS

Doe mee aan Kinder- en 
Jeugdjury Vlaanderen

Lees je graag een boek? Wil je samen met andere kinderen 
praten over wat je gelezen hebt? En doe je dit liever op een 
creatieve manier? Wil je mee beslissen welk nieuw jeugdboek 
het mooiste nieuwe leesboek is in Vlaanderen? Dan is de KJV 
zeker iets voor jou!

10 euro
Inschrijven kan vanaf nu op www.i-school.be/pelt/login. 
Meer info over de inschrijfprocedure vind je op pagina 2. 
Meer info via bibliotheek@gemeentepelt.be of op pelt.bibliotheek.be

INSCHRIJVEN

KJV groep 3

boekenwurmen van het derde en vierde leerjaar
bib Palethe, Jeugdlaan 2
van 17.00 tot 18.30 uur

VRIJDAG 18 SEPTEMBER, 23 OKTOBER, 4 DECEMBER, 
15 JANUARI, 26 FEBRUARI

KJV groep 4

boekenwurmen van het vijfde en zesde leerjaar
bib Neerpelt, Norbertinessenlaan 9
van 18.30 tot 20.00 uur

DINSDAG 22 SEPTEMBER, 27 OKTOBER, 8 DECEMBER, 
19 JANUARI EN 2 MAART

Internetjury voor individuele lezers

Doe je graag mee aan KJV maar kan je niet meelezen met 
een leesgroep? Meld je aan bij de bib-medewerker, en wij 
bezorgen je de boeken van je leeftijdsgroep, een leesdagboek, 
bladwijzers, lidkaart,…

boekenwurmen van 4 tot 16 jaar
Gratis

GRATIS

Badmintoninstuif

Badmintonclub Neerpelt zet haar jeugdtrainingen open voor 
het brede publiek. Kom mee proeven van deze flitsende en 
uitdagende sport!

Kinderen vanaf 6 jaar
sporthal Dommelhof, Toekomstlaan 5
van 17.30 tot 18.45 uur
Gratis
Aanmelden bij de start van de training, vooraf inschrijven 
niet nodig.

ELKE ZATERDAG IN SEPTEMBER GRATIS
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Musicalkamp

Met series als #Likeme is musical weer helemaal hip. Wil 
jij ook schitteren als een echte musicalster? Is zingen en 
dansen helemaal jouw ding? Hou je ook wel van theater? In dit 
musicalkamp werken we met de deelnemers rond musical en 
maken we een eigen musicalvoorstelling. 

kinderen geboren in 2011 tot 2008
De Reppe (achterzijde CC Palethe), Jeugdlaan 2
van 9.00 tot 16.00 uur
€ 90
Inschrijven via www.i-school.be/pelt/login. Meer info over de 
inschrijfprocedure vind je op pagina 2. We voorzien vooropvang 
vanaf 8.00 uur en naopvang tot 17.00 uur in CC Palethe.

2 – 6 NOVEMBER 2020 INSCHRIJVEN

Multiskillz sportkamp 
lager onderwijs

Vind je bewegen leuk maar heb je het moeilijk om 1 sport 
te kiezen? Multi SkillZ zet je in beweging en ontwikkelt de 
basisvaardigheden voor elke sport.

leerlingen lagere school
sportcentrum De Bemvoort, Jeugdlaan 8
van 9.00 tot 16.00 uur
€ 30
Inschrijven via www.i-school.be/pelt/login. Meer info over 
de inschrijfprocedure vind je op pagina 2. We voorzien 
vooropvang vanaf 8.00 uur en naopvang tot 17.00 uur in 
sportcentrum De Bemvoort.

DONDERDAG 5 EN VRIJDAG 6 NOVEMBER INSCHRIJVEN

Bushcraft voor ouders 
en kinderen 

Samen met de toffe medewerkers van Educatief Natuurbeheer 
van Natuurpunt leren we hoe we vuur maken en maken we 
daarna een fakkel om op tocht te gaan. We leren ook een 
shelter bouwen en brouwen nog iets lekkers boven het 
vuurtje!

voor iedereen vanaf 8 jaar
bezoekerscentrum Hageven, Tussenstraat 10
van 13.30 tot 18.00 uur
€ 8 (kinderen) – € 10 (ouders)
Inschrijven via www.natuurpunt.be/agenda/bushcraft-voor-ouder-
kind-hageven-42017

ZATERDAG 7 NOVEMBER

OORtreders Festival 
2020

OORtreders Festival 2020 is drie dagen vol expo, 
sound, film, muziek, performance, installatie, workshops 
& walks voor jong en oud, middenin de Limburgse 
kanaalzone, met locaties verspreid over heel Pelt. 
(Inter)nationale artiesten gaan aan de slag rond de 
relatie tussen mens, natuur en geluid. Beluister en 
bekijk met het hele gezin kunstwerken, doe mee aan 
een workshop en ontdek de wondere wereld van 
wetenschap, natuur en geluid. 

Kies je eigen tarief en krijg met één festivalpas toegang 
tot alle dagen en het  volledige festival. Voor kinderen en 
jongeren tot 18 jaar is het festival gratis!
www.oortreders.com

23 – 25 OKTOBER 2020

Festivalopener Nick Steur – IMPACT

Kom naar IMPACT en beleef de spectaculaire festivalopener van 
OORtreders 2020 met het hele gezin. Nick Steur onderzoekt de 
impact van natuurrampen en de sporen die deze achterlaten op 
de omgeving. Een gigantische steen zal van 30 meter hoogte 
als een meteorietinslag vallen, om daarna een permanent 
kunstwerk te worden.

alle leeftijden
Nog te bepalen (zie www.oortreders.be)
van 19.00 tot 19.30 uur
Gratis

VRIJDAG 23 OKTOBER

Expo-route in Pelt

Drie dagen lang kan je met het hele gezin al fietsend of te voet 
het werk van 13 binnen- en buitenlandse artiesten op 12 locaties 
verkennen, zowel binnen als in openlucht. Zo luister je naar 
het gezoem van bijen in de Intelligent Guerilla Beehive van 
AnneMarie Maes en meet kunstenaar Marco Barotti met een 
collectie van 80 schelpen de waterkwaliteit van de Dommel, die 
hij omzet in geluid. Ook kan je luisteren naar de wind met de 
eolische harpen van John Grzinich.

alle leeftijden
Diverse locaties op en rond Provinciaal Domein Dommelhof.
Vrijdag 23 oktober: van 9.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 24 oktober: van 9.00 tot 00.00 uur
Zondag 25 oktober: van 9.00 tot 17.00 uur
Kinderen en jongeren tot 18 jaar gratis, 15/20/25 euro (met festivalpas)

23 – 25 OKTOBER 2020

Workshop Pauline Mikó – 
muziek met planten

Muzikante Pauline Mikó maakt muziek met planten en nodigt 
kinderen en volwassenen uit in haar gewortelde wereld van 
geluid en elektronica. Samen verbind je verschillende audio-
apparaten met haar collectie planten om zo naar hen te luisteren. 
Inschrijven kan tijdens het festival aan de festivalbalie.

kinderen en volwassenen vanaf 6 jaar
Theatergebouw Dommelhof
van 15.00 tot 16.00 uur
Kinderen en jongeren tot 18 jaar gratis, 15/20/25 euro (met festivalpas)

ZONDAG 25 OKTOBER

Opening nieuw klankkunstwerk 
Klankenbos

Plaats je oor tegen de deur en luister naar de verhalen en 
stemmen van de bewoners van Rode Kruis Opvangcentrum 
Pelt. Samen met geluidskunstenaar Felix Blume maakten ze 
een nieuw permanent klankkunstwerk in Klankenbos: een 
collectie deuren waarachter telkens andere verhalen, geluiden 
of dromen schuilen.

alle leeftijden
Klankenbos
van 16.00 tot 17.00 uur
Gratis

ZONDAG 25 OKTOBER

Crea griezel en gruwel dag 

Zoek je een creatieve uitlaatklep? Of wil je gewoon iets 
nieuws proberen? Schrijf je dan in voor de ‘Griezel en 
gruwel dag’. Samen maken we er een creatieve dag in 
Halloweenthema van.

CC Palethe, Jeugdlaan 2
van 9.00 tot 16.00 uur
€ 18 (vergeet je lunchpakket en drinken niet)
Inschrijven via www.i-school.be/pelt/login. Meer info over de 
inschrijfprocedure vind je op pagina 2. We voorzien voor deze 
activiteit vooropvang vanaf 8.00 uur en naopvang tot 17.00 uur 
in CC Palethe.

DONDERDAG 5 NOVEMBER (KLEUTERS) INSCHRIJVEN
VRIJDAG 6 NOVEMBER (LAGERE SCHOOL) INSCHRIJVEN
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Kleutersportkamp 
De Bemvoort

Dit omnisportkamp voor kleuters biedt een brede 
waaier aan leuke sportactiviteiten. Kinderen sporten 
spelenderwijs onder begeleiding van gediplomeerde 
lesgevers.

kleuters geboren in 2015–2016–2017
sportcentrum De Bemvoort, Jeugdlaan 8
van 9.00 tot 12.00 uur
€ 7,50
Inschrijven via www.i-school.be/pelt/login. Meer info over 
de inschrijfprocedure vind je op pagina 2. We voorzien 
vooropvang vanaf 8.00 uur en naopvang tot 13.00 uur in 
sportcentrum De Bemvoort.

DINSDAG 3 NOVEMBER INSCHRIJVEN

Kleutersportkamp 
Dommelhof

Dit omnisportkamp voor kleuters biedt een brede 
waaier aan leuke sportactiviteiten. Kinderen sporten 
spelenderwijs onder begeleiding van gediplomeerde 
lesgevers.

kleuters geboren in 2015–2016–2017
sportcentrum Provinciaal domein Dommelhof, 
Toekomstlaan 5
van 9.00 tot 16.00 uur
€ 30
Inschrijven via www.i-school.be/pelt/login. Meer info over 
de inschrijfprocedure vind je op pagina 2. Er is voor dit 
sportkamp geen voor- of na opvang voorzien.

DONDERDAG 5 EN VRIJDAG 6 NOVEMBER INSCHRIJVEN

Tegemoetkoming via mutualiteit
Het formulier ‘tegemoetkoming lidgeld sportclub’ kan je 
downloaden op de website van jouw ziekenfonds of op de 
www.gemeentepelt.be/mutualiteit. Het volstaat om dit formulier 
te laten invullen door de sportclub en het nadien aan je 
ziekenfonds te bezorgen.

Christelijke Mutualiteit
Jaarlijkse tegemoetkoming tot € 15 per persoon voor:

• het lidgeld bij inschrijving in een sportvereniging, 
sportcentrum of sportdienst;

• de deelnameprijs voor erkende joginitiaties en 
zweminitiaties zoals Start-to-Run, Loop-je-fit en Start-to-
Swim.

• sportpremie
• Ook schoolsport komt in aanmerking voor de 

CMtegemoetkoming. Voorwaarde is dat ze aangeboden 
wordt door erkende scholen en verenigingen en niet 
geïntegreerd is in het lessenpakket.

De Voorzorg
één keer per jaar een terugbetaling van € 15. Dit geldt voor:

• Je hebt lidgeld betaald voor een sportvereniging of erkende 
jeugdvereniging in België.

Liberale mutualiteit
Wie zich inschrijft voor een erkende sport (lijst verkrijgbaar bij 
mutualiteit) en hiervoor lid-,  aansluitings- of abonnementsgeld 
betaalt, ontvangt hiervoor een “sportprikkel” van maximum 25
euro. Dit is van toepassing bij:

• een sportclub: de erkenning ervan kan nationaal,
• regionaal of gemeentelijk zijn;
• een fitnesscentrum: enkel bij de aankoop van een 

abonnement van minimum 3 maanden (al dan niet 
opeenvolgend)

• bij aankoop van een beurtenkaart van minimum 10 beurten;
• babyzwemmen;
• een joginitiatie

Onafhankelijke mutualiteit
Ben je lid van een sportclub? Doe je aan fitness? Dankzij OZ501 
geniet je van een tegemoetkoming tot € 25 per persoon per 
kalenderjaar.

Deze tegemoetkoming geldt voor:
• een fitnessabonnement van minstens 10 beurten
• lidgeld bij een sportclub voor de duur van een sportseizoen

FINANCIËLE 
TEGEMOETKOMINGEN

De gemeente Pelt voorziet in een aanspreekpunt voor al je vragen rond vrije tijd en de mogelijke drempels 
(financieel, vervoer, kledij, …). Als inwoner van Pelt kan je steeds met dit aanspreekpunt, Esther Dewippe, 
contact opnemen via telefoon (011 94 94 84) of per mail (esther.dewippe@gemeentepelt.be). Je kan ook een 
afspraak maken met haar in het gemeentehuis Oude Markt. 

Ons uitgangspunt rond vrije tijd: ELK KIND zou moeten kunnen deelnemen aan dit activiteitenaanbod of zou 
lid moeten kunnen zijn van een sport- of jeugdvereniging als hij of zij dit wil. Vandaar zetten wij sterk in op het 
wegwerken van financiële en andere drempels.

HERFSTAANBOD

Tussenkomst via socio-culturele 
participatie
Heb je problemen bij het betalen van een vrijetijdsactiviteit? 
Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op een 
tussenkomst voor jeugd-, sport- en culturele activiteiten.

Rap op Stap Akindo Lommel
Akindo Lommel Rap op Stap helpt bij vakantie- en 
vrijetijdswensen van mensen met een beperkt budget.

• Openingsuren reisadvies (Akindo, Werkplaatsen 65, 3920 
Lommel, tel. 011 54 48 87, info@akindo.be):

 elke dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur
• Openingsuren inschrijven, advies en boekingen 

(Toeristisch kantoor van Lommel, Dorp 14, 3920 Lommel, 
tel. 011 54 48 87, 011 82 58 00):

 elke vrijdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.

Iedereen verdient vakantie
Het netwerk ‘Iedereen verdient vakantie’ helpt mensen die 
om financiële redenen of bijzondere moeilijkheden niet op 
vakantie of daguitstap kunnen. Dit netwerk maakt deelname 
aan culturele-, jeugd- en sportactiviteiten meer betaalbaar 
voor mensen met een beperkt inkomen.

Betaalbare vrije tijd
Wil je weten of je in aanmerking komt voor een
tussenkomst? Gebruik dan onze tool om op basis van 
je gezinssituatie en inkomsten te berekenen of je mogelijk 
een tussenkomst kan krijgen. 

Alle info vind je op www.gemeentepelt.be/hapuitjebudget



Doe mee aan Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen vanaf midden september 10.30 uur

Voorleeshalfuurtje Elke zaterdag 10.30 uur

Kermis Overpelt 13 – 15 september

World Cleanup Day Za. 19 september 09.00 uur 

Kennismaking met boogschieten Za. 26 september 15.00 uur

Circus Double Bill Za. 3 oktober 20.30 uur

Kermis Neerpelt 4 – 6 oktober

Dag van de Trage Weg Zo. 18 oktober 09.00 uur 

OORtreders festival 23-25 oktober  

Kennismaking met boogschieten Za. 24 oktober 15.00 uur

Musicalkamp 2 – 6 november 09.00 uur

Kleutersportkamp de Bemvoort Di. 3 november 09.00 uur

Crea griezel en gruwel dag kleuters Do. 5 november 09.00 uur

Musicalskillz sportkamp 5 – 6 november 09.00 uur

Kleutersportkamp Dommelhof 5 – 6 november  09.00 uur 

Crea griezel en gruwel dag lagere school Vr. 6 november  09.00 uur 

Bushcraft voor ouders en kinderen Za. 7 november 13.30 uur

Kermis Sint-Huibrechts-Lille 8 – 10 november

Kermis Overpelt-Fabriek 14 – 16 juni  

Alle leuke UiT-tips voor de komende maanden vind je ook op www.uitinpelt.be.

Daarnaast zijn er talloze leuke activiteiten voor kinderen die je eender wanneer kan doen. Ideaal voor 
momentjes wanneer de verveling toch zou toeslaan! Avontuurlijke kinderwandelingen, schatzoektochten, 

geocaching, speelzones, op stap met een ezel, een uniek bezoek aan het Klankenbos: het kan allemaal in Pelt! 
Meer info over al deze extra UiTtips vind je op www.gemeentepelt.be/pelt-voor-gezinnen V
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