
Huis van het kind in
Ninove
activiteiten in de zomervakantie

CURSUS OF WORKSHOP

Speelodroom zomert : wa-
terspelletjes!
Iedere maand organiseert Speelod-

room een gratis activiteit. Kom langs

en doe gezellig mee! Deze keer doen

we tal van waterspelletjes! (Bij slecht

weer wordt een vervangende bin-

nenactiviteit voorzien). Inschrijven is

verplicht en kan via speelod-

room@sociaalhuisninove.be of

0474/49.00.23. Opgelet!...

 woensdag 24 juli 2019 van 14:00 tot en

met 16:00

 Speelodroom

Bevrijdingslaan 9

9400 Ninove

 Gratis

© Stad Ninove

Ga met je UiTPAS:

• Spaar punten

3+

KAMP OF VAKANTIE

Taalspeelbad
Je knutselt, speelt spelletjes, gaat op

uitstap, sport... en oefent tegelijkerti-

jd de Nederlandse taal! Inschrijven

vanaf 11 maart, via de zor-

gleerkracht van je school of via het

Huis van het Kind. Heb jij een UiTPAS

met kansentarief?...

 Van maandag 12 augustus 2019 09:00

tot en met vrijdag 23 augustus 2019

16:00

 Jeugdcentrum De Kuip

Parklaan 1

9400 Ninove

 36

 9 Kansentarief voor UiTPAS Dender

© Stad Ninove

Ga met je UiTPAS:

• Spaar punten

SPEL OF QUIZ

Speelodroom Ninove : elke
week knutselen en spelen!
De Speelodroom is een speelotheek.

Een speelotheek is hetzelfde als een

bibliotheek, maar in de plaats van

boeken leen je er poppen , auto's,

blokken, spelletjes,... Iedereen kan er

speelgoed lenen...

 Van 27 maart 2019 tot en met 18 decem-

ber 2019 (woensdag van 11:00 tot en

met 17:00)

 Speelodroom

Bevrijdingslaan 9

9400 Ninove

 Gratis

© Stad Ninove

Ga met je UiTPAS:

• Spaar punten

3+

Meer op www.huisvanhetkind.be
V.U. Huis van het Kind
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CURSUS OF WORKSHOP

Speelodroom zomert :
reuzengezelschapspel in
open lucht
Iedere maand organiseert Speelod-

room een gratis activiteit. Kom langs

en doe gezellig mee! Deze keer doen

we een reuzegezelschapspel in open

lucht! (Bij slecht weer wordt een ver-

vangende binnenactiviteit voorzien).

Inschrijven is verplicht en kan via

speelodroom@sociaalhuisninove.be

of 0474/49.00...

 woensdag 28 augustus 2019 van 14:00

tot en met 16:00

 Speelodroom

Bevrijdingslaan 9

9400 Ninove

 Niet ingevoerd

© Stad Ninove

3+

CURSUS OF WORKSHOP

Speelodroom zomert :
buitenspelletjes en volk-
spelen
Iedere maand organiseert Speelod-

room een gratis activiteit. Kom langs

en doe gezellig mee! Deze keer doen

we leuke buitenspelletjes en volk-

spelen! (Bij slecht weer wordt een

vervangende binnenactiviteit

voorzien)...

 woensdag 14 augustus 2019 van 14:00

tot en met 16:00

 Speelodroom

Bevrijdingslaan 9

9400 Ninove

 Gratis

© Stad Ninove

Ga met je UiTPAS:

• Spaar punten

3+

CURSUS OF WORKSHOP

Speelodroom zomert : alle
woensdagen selfie-
speurzoektocht
Iedere maand organiseert Speelod-

room een gratis activiteit. Kom langs

en doe gezellig mee! Op 10 juli doen

we in groep een heuse speurzoek-

tocht met de smartphone bij de

hand. I.s.m. de bibliotheek van Ni-

nove. Maar de andere woensdagen

in juli en augustus kan je deze

speurtocht op eigen houtje doen...

 woensdag 10 juli 2019 van 14:00 tot en

met 16:00 woensdag 17 juli 2019 van

11:00 tot en met 17:00 woensdag 24 juli

2019 van 11:00 tot en met 17:00 woens-

dag 31 juli 2019 van 11:00 tot en met

17:00 woensdag 7 augustus 2019 van

11:00 tot en met 17:00 woensdag 14 au-

gustus 2019 van 11:00 tot en met 17:00

woensdag 21 augustus 2019 van 11:00

tot en met 17:00 woensdag 28 augustus

2019 van 11:00 tot en met 17:00

 Speelodroom

Bevrijdingslaan 9

9400 Ninove

 Gratis

© Stad Ninove

Ga met je UiTPAS:

• Spaar punten

3+

Meer op www.huisvanhetkind.be
V.U. Huis van het Kind
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