JANUARI 2020

klaar... gereed... krokusvakantie!
STADSMAGAZINE VOOR BERINGSE KIDS

WELKOM

Ik doe mee!
INFO

TICKETS

INSCHRIJVEN

Alle activiteiten op de volgende pagina’s zijn georganiseerd door diensten van stad
Beringen. Let op de kleur van de titels want hieraan kan je zien wie wat organiseert, en dus
bij welke dienst je kan inschrijven, meer info verkrijgen of tickets kopen. Veel plezier!

DIENST
JEUGD &
SPORT

Mijnschoolstraat 88 • T 011 43 02 30 • jeugdensport@beringen.be
KIA-activiteiten: vanaf 1 februari 2020 om 10.00 uur kan je
online inschrijven via beringen.be/jeugd.
Een week voor de activiteit ontvang je een mail met meer info.
Controleer zeker je spam en ongewenste mailbox.

DIENST
CULTUUR

CC Beringen, Casino, Kioskplein 25
T 011 45 03 10 (info) • T 011 45 03 12 (reservaties)
reservaties.cultuur@beringen.be
www.ccberingen.be

BIBLIOTHEEK
BERINGEN

Graaf van Loonstraat 2 • T 011 45 08 10
bibliotheek@beringen.be
www.beringen.be/bibliotheek

DIENST
TOERISME

Koolmijnlaan 203 • T 011 42 15 52
toerisme@beringen.be
www.toerismeberingen.be

Heb je bijkomend nood aan kinderopvang? Het lokaal Loket Kinderopvang helpt je graag
verder: T 011 43 02 80 of kinderopvang@beringen.be - www.beringen.be/kinderopvang
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ZO 26 JANUARI

Peter Pan

THEATER TERRA

Fantastische avonturen wachten
op Wendy wanneer Peter Pan haar
slaapkamer binnenvliegt en haar
meeneemt naar de magische wereld
van Nimmerland. Het elfje Tinkelbel
leert Wendy vliegen en samen met de
Verloren Jongens ontdekken ze het
eiland. Daar ontmoeten ze de stoere
prinses Tijgerlelie, maar ook ruige
piraten. Is Wendy klaar om samen met
Peter Pan de strijd aan te gaan met de
beruchte Kapitein Haak?
Theater Terra presenteert de nieuwe
familiemusical naar het wereldberoemde
avontuur in Nimmerland. Van de makers
van De Kleine Zeemeermin en Aladdin.
om 14.00 uur
vanaf 6 jaar
kassa € 7 / VVK € 5 /
VVK Gezinsbond, ABO € 4
Casino Beringen

ZO 26 JANUARI

Smuk

EXPO IN DE SPOTS

Een schitterende expo die iedereen
vervoert naar een wereld van pracht en
praal, schittering en schoonheid van de
18de eeuw tot nu. Sjieke geborduurde
kleren, pluimen, parels, steentjes en
ronkende namen zoals Gucci, Dior,
Ann Demeulemeester en Alexander
McQueen stelen de show.
Voor iedereen van 6 tot 12 jaar is er een
interactieve rondleiding met creatieve
verwerking terwijl voor de volwassenen
tegelijkertijd een rondleiding voorzien is.
van 10.00 tot 12.00 uur
6-12 jaar / volwassenen
begeleiding: modemuseum
inschrijvingsgeld: € 5 (kinderen)
/ € 7 (volwassenen)
inschrijven vóór 22 januari
max. 20 deelnemers per groep
Modemuseum, Gasthuisstraat 11,
Hasselt
info en tickets: CC Beringen

DI 4 TOT VR 14 FEBRUARI

ZO 9 FEBRUARI

Expo ‘Cas en Kato
hebben gezonde
tanden’

De kleine
vuurtorenwachter

‘Cas en Kato hebben gezonde tanden’
is een leuke tentoonstelling rond
mondhygiëne en mondgezondheid.
Je kan er terecht voor een
kennismaking met alles wat te maken
heeft met je tanden: hoe zien ze eruit,
welke voeding is het beste, hoe kan je
goed poetsen, wat doet de tandarts,
enz.

Stel je voor dat je opa vuurtorenwachter
is en dat je iedere dag boven in de
vuurtoren mag zijn. Opa weet alles over
schepen, sterren, de zee en verre einders.
Wanneer opa dood gaat wordt Sylke
vuurtorenwachter. Maar dan gebeuren
er plotseling wonderlijke dingen.
Valentijn maakt warme, knusse
voorstellingen voor een jong publiek
waarin positieve thema’s, zoals moed,
geloof in jezelf en vertrouwen centraal
staan.

gratis
voor kleuters
in de bibliotheek

VALENTIJN PRODUCTIEHUIS

om 11.00 en 14.00 uur
van 4 tot 10 jaar
met omkaderingen door
Gezinsbond Beringen
kassa € 7 / VVK € 5 /
VVK Gezinsbond, ABO € 4
OC De Buiting

ZO 9 FEBRUARI

De grote tovenaar
van Oz
ACADEMIE BERINGEN

Na Romeo, Sjakie, Julia en Ollie is het
nu de beurt aan Dorothy die samen met
een vogelverschrikker zonder hersenen,
een tinnen man zonder hart en een
leeuw zonder moed en kracht, op zoek
moet naar de grote tovenaar van Oz die
haar de weg naar huis zal wijzen.
Je hebt kennis, gevoelens, vaardigheden,
moed en geloof in jezelf nodig om
de juiste weg te vinden… Volg ons op
een zoektocht vol spanning, humor,
romantiek en ontroering.
Met leerlingen, oud-leerlingen en
leerkrachten Dans, Woord en Muziek van
Academie Beringen
za 15 februari om 19.00 uur
zo 16 februari om 14.00 uur
vanaf 6 jaar
kassa € 7 / VVK € 5 /
VVK Gezinsbond en
Academie Beringen, ABO € 4
Casino Beringen

ZO 16 FEBRUARI

Hilde Nijs

EXPO IN DE SPOTS

Benieuwd waarom de kunstenares
rode draden en muziekboxen gebruikt
in haar werken? Kom dan zeker de
tentoonstelling op een actieve manier
ontdekken!
SMAKELIJKE TIP!
Combineer de rondleiding met een
ontbijt! Het ontbijt start om 9.30 uur.
Vanaf 10.00 uur begint de rondleiding
voor de kinderen. De ouders kunnen dan
nog rustig nagenieten… Reserveer je
ontbijt via info@afterbefore.be of
T 011 42 45 01.
van 6 tot 12 jaar
ontbijt start om 9.30 uur
expo in de SPOTS van 10.00 tot
11.30 uur
€3
max. 12 deelnemers
Casino Beringen

MA 24 T.E.M.
ZA 29 FEBRUARI

WOE 19 FEBRUARI, 18
MAART, 15 APRIL EN 20 MEI

Voorlezen in de bib

Je bent welkom in de bib om te komen
luisteren naar een mooi verhaal. Deze
voorleessessies duren een half uur. Na
het verhaaltje gaan we knutselen in
het thema van het verhaal. Je mama of
papa kunnen ondertussen gezellig de
krant lezen en een koffietje drinken.
van 15.00 tot 16.00 uur
gratis
inschrijven is niet nodig

Verkoop van
afgeschreven
materialen

Het hele jaar door wordt er opgeruimd
in de bibliotheekcollectie. Verouderde
en beschadigde materialen worden uit
de rekken gehaald om plaats te maken
voor nieuwe. De bib organiseert elk
jaar gedurende 1 week een verkoop van
deze materialen. Boeken, stripverhalen,
cd’s en dvd’s, en tijdschriftenpakketten
zijn te koop voor 1 euro.
tijdens de openingsuren
in de bibliotheek

KIA-ACTIVITEIT

MA 24 FEBRUARI

Bezoek Tarzan&Jane
We starten onze kia-krokus met een
bezoek aan de grootste binnenspeeltuin
van de Benelux. Hier kan je een hele dag
rondhollen zonder je te vervelen! Eerst
op de rodelbaan, daarna naar de super
hoge glijbaan! Kom jij ook mee?
van 9.30 tot 16.00 uur
geboortejaar 2015-2012
€ 17,50
sporthal Beverlo, Beverpad 15
vooropvang vanaf 08.00 uur,
naopvang tot 17.00 uur

KIA-ACTIVITEIT

MA 24 FEBRUARI

Skiën Snowvalley
Peer
Ben je nog nooit gaan skiën? Of wil je
nog eens oefenen voor je op skivakantie
gaat? Kom dan mee naar Snowvalley.
De skimonitors staan zowel voor de
nieuwelingen als de ervaren skiërs klaar
om jou meer ervaring op de skilatten te
verzekeren.
van 12.45 tot 17.00 uur
geboortejaar 2009, 2008 en ouder
€ 28
sporthal Beverlo, Beverpad 15

KIA-ACTIVITEIT

MA 24 FEBRUARI

The Lion King

FILM - VLAAMSE VERSIE

De nieuwe ‘The Lion King’ neemt je mee
naar de Afrikaanse savanne waar een
toekomstig koning is geboren.
Simba adoreert zijn vader, Koning
Mufasa, en neemt zijn koninklijke
lotsbestemming heel serieus. Maar niet
iedereen in het koninkrijk viert de komst
van de nieuwste welp. Scar, Mufasa’s
broer - en voormalig troonopvolger heeft zijn eigen plannen. De strijd om
Pride Rock is er één vol bedrog, tragedie
en drama, en Simba wordt uiteindelijk
verbannen. Met de hulp van een vreemd
duo nieuwe vrienden, moet Simba
uitzoeken hoe hij moet opgroeien en
terugnemen wat hem toebehoort.
Maar niet iedereen viert de komst van
de nieuwste welp.
om 14.00 uur
kassa € 5 / VVK € 4 /
VVK Gezinsbond, ABO € 3
Casino Beringen

DI 25 FEBRUARI

Knutselen Watersnip
De lente komt stilletjes aan terug in
zicht. Joepie! Daarom nodigen we
jullie uit om samen te knutselen aan de
Watersnip. Wat we gaan knutselen is nog
een verrassing, maar alles staat in het
thema van de ooo zo mooie lente!
van 9.00 tot 12.00 uur
geboortejaar 2016 - 2014
€8
Grauwe Steenstraat 7

DI 25 FEBRUARI

Lion King-strips
WORKSHOP

Een cursus striptekenen in het teken
van de film The Lion King.
Begeleiding: Liesbeth Beckers, Villa Basta
van 9.30 tot 12.00 uur: 11+
van 12.45 tot 15.15 uur: 9 tot 11 jaar
€8
max. 12 deelnemers
OC De Buiting

DI 25 FEBRUARI

Hakuna Matata

THEATERWORKSHOP

Een theaterworkshop rond opkomen
voor jezelf.
Begeleiding: Villa Basta
van 9.15 tot 10.45 uur: 8+
van 10.45 tot 12.15 uur: 11+
€8
max. 12 deelnemers
OC De Buiting

DI 25 FEBRUARI

Simbataartjes
WORKSHOP

Begeleiding: Annemie Houben
van 10.00 tot 12.00 uur: 4 tot 5 jaar
van 13.00 tot 15.00 uur: 6 tot 8 jaar
van 15.30 tot 17.30 uur: 9+
€8
max. 15 deelnemers
OC De Buiting

DI 25 FEBRUARI

DI 25 FEBRUARI

T-shirt bedrukken

King letters

WORKSHOP

WORKSHOP

Begeleiding: Elien Clijsters
van 10.45 tot 12.00 uur: 6 tot 8 jaar
van 12.20 tot 13.35 uur: 4 tot 6 jaar
van 13.35 tot 14.50 uur: 8+
€8
max. 12 deelnemers
OC De Buiting

Begeleiding: Brenda Houdmeyers
van 9.30 tot 10.45 uur: 6 tot 8 jaar
van 10.45 tot 12.00 uur: 8+
€8
max. 12 deelnemers
OC De Buiting

DI 25 FEBRUARI

DI 25 FEBRUARI

Zout jungle
WORKSHOP

Begeleiding: Brenda Houdmeyers
van 12.20 tot 13.35 uur: 8+
van 15.00 tot 16.15 uur: 6 tot 8 jaar
€8
max. 12 deelnemers
OC De Buiting

Jungle dieren
emailleren
WORKSHOP

We maken mini-figuurtjes uit het
oerwoud die we daarna gaan emailleren.
Begeleiding: Leen Van de Wouwer
van 9.30 tot 10.45 uur: 9+
€8
max. 10 deelnemers
OC De Buiting

KIA-ACTIVITEIT

DI 25 FEBRUARI

DI 25 FEBRUARI

Workshop fotografie
met je smartphone /
Instagram
Een boomerang maken, een toffe filter
toevoegen, de beste camerahoek
vinden? Kortom wil je de mooiste
foto’s leren maken & bewerken met je
smartphone, zodat je deze kan showen
op je instagram? Of hou je er gewoon
van om mooie foto’s te maken, dan is
deze workshop zeker iets voor jou!
geboortejaar 2007, 2006 en ouder
13.00 tot 16.00 uur
€ 14
adres: toerisme Beringen,
Koolmijnlaan 203

Flitsende
Fluo fuif

Het is al weer een tijdje
geleden dat we samen gefuifd
hebben, dus hoog tijd om
een goed feestje te bouwen…
Smeer die dansbenen alvast
maar in!
Naast dansen geniet je ook van
andere leuke activiteiten.
De Kindergemeenteraad
schenkt de inkomsten integraal
aan vzw Music For Kids!
19.00 tot 22.00 uur
geboortejaar 2009, 2008
en ouder
€ 10
Club 9, Jeugdpad 9

KIA-ACTIVITEIT

KIA-ACTIVITEIT

WOE 26 FEBRUARI

IJS-karten +
Lasershooten in oude
mijngebouwen
IJskarten: dat klinkt niet alleen cool, dat
is het ook! Waarschijnlijk heb je al eens
gehoord van indoor karten of heb je het
zelfs al een keer gedaan. Keihard over
een circuit door de bochten scheuren.
Voeg daar een ijsbaan aan toe, en je kunt
ijskarten. En dat is nog zoveel leuker!
Om ons op te warmen gaan we eerst
een laserbattle doen op een toplocatie
in de oude mijngebouwen van Beringen.
van 10.30 tot 18.00 uur
geboortejaar 2007, 2006 en ouder
€ 44
Parking be-MINE

DO 27 FEBRUARI

Film & Sport

In de voormiddag kunnen we even rustig
genieten met wat snoep en een drankje
in onze handen terwijl we een filmpje
meepikken in de Roxy. Zo zijn we zeker
klaar voor een namiddag boordevol
sport en plezier!
van 09.00 tot 16.00 uur
geboortejaar 2013-2008
€ 12,50
Sporthal Koersel, Sportlaan 20
vooropvang vanaf 08.00 uur,
naopvang tot 17.00 uur

KIA-ACTIVITEIT

WOE 4 MAART

Hieperdebieb

VR 28 FEBRUARI

Kinderstad

Kinderstad is het leukste, overdekte
kinderfestijn van de krokusvakantie. Je
kan er naar hartenlust spelen op de vele
originele en spectaculaire attracties
en deelnemen aan coole workshops.
Ook kan je er genieten van diverse
optredens, animatie en nog zo veeeeeel
meer!
van 9.00 tot 17.00 uur
geboortejaar 2013 - 2008
€ 14
Mijnschoolstraat 88

Kinderen en jongeren van 3 tot 15
jaar kunnen zich een hele namiddag
uitleven, want er staan weer toffe
activiteiten op het programma. Je kan
luisteren naar een poppenkastverhaal,
de codes kraken van een inscapebox,
je laten schminken, naar verhaaltjes
luisteren, iets leuks knutselen, … We
trakteren de kinderen op iets lekkers en
een drankje en een clown zorgt voor de
animatie.
in het kader van de Jeugdboekenmaand
van 13.00 uur tot 16.30 uur
toegang gratis
inschrijven is verplicht (via mail naar
cindy.minten@beringen.be of aan
de infobalie van de bib)
in de bibliotheek

Proficiat aan
klas 3A van
SBS Koersel!
Zij hebben de rookmelderswedstrijd
gewonnen en mogen genieten van een
gratis bezoek aan de brandweer!

Bij de Fietsbieb kan je
kinderfietsen tot 12
jaar lenen tegen een
lage prijs. Binnenkort
zullen er ook in
Beringen fietsjes ter
beschikking zijn.

Fietsbieb opent
binnenkort in Beringen
Via de Fietsbieb ontleen je een
tweedehands fiets die tiptop in orde is. Een
grotere fiets nodig? Wissel hem gewoon in
voor een ander exemplaar uit de Fietsbieb.
Lid worden kost je € 20 voor een jaar.
Om van start te kunnen gaan is de Fietsbieb
van Beringen nog op zoek naar enkele
extra vrijwilligers. Sleutel je graag aan
fietsen? Of wil je enkele uren per maand de

Fietsbieb openhouden? Wil je de Fietsbieb
mee promoten? Iedereen is welkom. De
Fietsbieb draait volledig op vrijwilligers.
Contactgegevens:
fietsbiebberingen@gmail.com
GSM 0475 61 18 34 (Bart Bynens)
De Fietsbieb is een initiatief van beweging.net
Limburg met steun van stad Beringen.

KIEKJES

KERSTFUN

KAMPIOENENHULDE

KOERSEL KERST

KLEURWEDSTRIJD IN DE BIB

KOERSEL KERST

WARMATHON

LACHEN!
‘Joris, ik had twee potjes yoghurt
in de koelkast gezet. Kun jij me
zeggen waarom er nog maar
eentje overblijft?’
‘O, dat is eentje dat ik niet gezien
heb.’

Stijn komt op school met een
enorm verband rond zijn hoofd.
De onderwijzer vraagt: ‘Wat is er
met jou gebeurd?’
‘Ik ben door een wesp gestoken,
meester.’
‘Maar daar is toch geen verband
om je hoofd voor nodig?’ zegt de
onderwijzer.
‘Toch wel’, antwoordt Stijn. ‘Vader
heeft de wesp doodgeslagen met
een schop…’

Henk: ‘Wat is een rond wit bord
met een rood rondje in het
midden?’
Ans: ‘Een verbodsbord.’
Henk: ‘Mis, een bord met
tomatensoep!’

‘Mijn kinderen krijgen elke
dag een lolly van onze nieuwe
buurman’, zegt een vrouw tegen
haar vriendin.
‘Is hij dan zo dol op kinderen?’
‘Nee, hij is tandarts.’

Kari zit aan tafel en wil iets
zeggen.
‘Ho,’ zegt Koen, ‘niet met volle
mond praten.’
Na het eten heeft Koen een
vraag.
‘Wat wilde je net zeggen, Kari?’
‘Te laat,’ zucht Kari.
‘Er zat een vlieg op je vork.’

Mama bakt nog een pannenkoek
voor Ruben.
Lekker met kaas en stroop.
‘Zal ik hem voor je snijden?’ vraagt
ze.
‘Ja, mam,’ zegt Ruben blij.
‘In vier of in acht stukken?’ vraagt
mama.
‘Doe maar vier,’ zegt Ruben, ‘acht
kan ik er niet meer op.’

DAG KIDS, TOT IN MAART!

