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We maken ons klaar voor de zomer. 
 
De zomervakantie betekent dit jaar 9 weken lang keuze uit allerlei leuke 
activiteiten en kampen. Ook deze zomer staan we met een team van 
enthousiaste (hoofd)animatoren klaar om uw kind(eren) een leuke 
vakantie te bezorgen. Voor degenen die graag knutselen, spelletjes 
spelen, toneelspelen, een uitstap naar het bos doen…  vanaf 3 jaar kan je 
terecht op het speelplein. Er zijn ook sportkampen voor verschillende 
leeftijdscategorieën gepland. Tijdens de zomer kan je deelnemen aan een 
zoektocht voor kinderen en ouders, georganiseerd door de bib. 
 
Neem dus gerust deze zomerbrochure door. 
 
We openen de kermis met de gekende teken- en kleurwedstrijd en dit 
jaar gaat de kinderstoet door op maandag 8 juli. We hopen ook u te 
verwelkomen. 
 
Ik wens jullie alvast een spetterende en actieve vakantie. 
 
Schepen van jeugd, 
Annick Debonné 

MEER INFO? 
 
Jeugddienst Pittem 
Markt 1 
8740 Pittem 
(tijdens het schooljaar) 
 
Jeugdlokalen De Magneet  
Egemstraat 49  
8740 Pittem 
(tijdens de paas- en zomervakantie)  
 
051 46 03 62 
jeugddienst@pittem.be 
www.pittem.be 



41E DAG VAN HET KIND  
MAANDAG 8 JULI 2019 

REGLEMENT DAG VAN HET KIND 
 
1. Deelnemers 
Kinderen van de peuterklas t.e.m. het 6e leerjaar. 
 
2. Hoe deelnemen? 
Je kan individueel, als duo, trio of in groep deelnemen. 
Het maximum aantal deelnemers is 25 per groep. Meer dan de helft van de groep 
dient inwoner van de gemeente Pittem-Egem te zijn. 
 
3. Hoe inschrijven? (Inschrijven kan vanaf 3 juni) 
Vooraf inschrijven via www.zottemaandag.be. Klik vervolgens door naar Dag van het 
Kind. Er kan ook ingeschreven via e-mail: jeugddienst@pittem.be met vermelding 
van naam en voornaam, woonplaats, leerjaar, de naam van de groep en of er al dan 
niet een act wordt opgevoerd. Inschrijven kan ten laatste t.e.m. de dinsdag voor de 
kinderdag (2 JULI). 
 
4. Gebruik van kar of wagen 
De kinderen moeten de kar/wagen zelf kunnen voortbewegen. Er mag geen gebruik 
gemaakt worden van gemotoriseerde voertuigen. 
 

 
Dit jaar gaat de kinderstoet terug door op maandag. Kinderen kunnen zich 
verkleden, de deken van Zotte Maandag in de kijker plaatsen of hun idool 
nabootsen,... in de kinderstoet. Haal de fantasie boven en wees creatief! Er kan als 
individu, duo, trio of als groep deelgenomen worden. Iedere deelnemer ontvangt 
kermistickets en gadgets. Nieuw dit jaar is de randanimatie tijdens en na de stoet en 
de skateinitiatie op het Verbiestplein. 
 

TEKEN- EN KLEURWEDSTRIJD 2019 
De kermis wordt dit jaar geopend op zaterdag 6 juli om 18.30u in het gemeentehuis. 
Bij de opening zullen de winnaars mooie prijzen en kermiskaartjes ontvangen. 
Alle kinderen van de kleuter- en lagere scholen kunnen deelnemen aan de teken- en 
kleurwedstrijd. De tekeningen worden via de scholen verdeeld. Kinderen die niet 
naar Pittem en Egem naar school gaan, kunnen de tekeningen downloaden op 
www.pittem.be/nl/tekenwedstrijd (vanaf 3/06). 
 
De uiterste indiendatum is dinsdag 25 juni op het gemeentehuis. 
 
 
 



5. Dieren 
Dieren zijn niet toegelaten. 
 
6. Opvoeren van acts 
Aan het podium op de markt kan er een act opgevoerd worden, dit mag slechts 1 
minuut duren. De ouders dienen zich discreet op te stellen bij het uitvoeren van de 
acts voor het podium, zodat het publiek niet gehinderd wordt. 
 
7. Gebruik van muziek 
Indien er muziek gebruikt wordt voor de acts, breng dan je cd of USB-stick mee. De 
voorkeur gaat uit naar een USB-stick met maar één liedje op. Dit kan net voor de 
opvoering van de act afgegeven worden aan een medewerker van de kinderstoet.  
 
8. Prijzen 
Bij de inschrijving (aanmelding op de kinderdag aan zaal De Magneet) ontvangt 
iedere deelnemer een sticker met een nummer, kermiskaartjes en een aantal 
tegoedbonnen. De sticker dient zichtbaar te zijn tijdens de stoet. Na de stoet 
ontvangt iedere deelnemer bij afgifte van de tegoedbonnen een ijsje, een drankje en 
een gadget aan het gemeentehuis. 
 
9. Jury 
Een jury beoordeelt alle deelnemers op basis van een aantal categorieën. Er worden 
extra prijzen uitgedeeld aan de 20 beste individuele deelnemers en aan 3 tot 4 
groepen (afhankelijk van het aantal deelnemers).  
  
10. Winnaar 
De jury reikt een ‘Golden Ticket’ uit aan de mooiste groep. Deze groep wordt 
aanbevolen om deel te nemen aan de feeststoet van Zotte Maandag.  
 
11. Traject van de stoet 
Start op de parking De Magneet - Egemstraat - Eikeldreef - Kauwstraat - Markt 
(tribune) - Doelstraat - einde stoet.  
 
12. Geen reclame 
Er mogen geen promotiefolders verdeeld worden tijdens de stoet. 
 
Meer info? jeugddienst@pittem.be - 051 46 03 62 - Markt 1, Pittem 

Dag van het Kind 8 juli



 
13.30u: SAMENKOMST (inschrijving) van de 
individuele deelnemers, duo’s en trio’s aan Zaal 
De Magneet. 
 
13.50u: SAMENKOMST (inschrijving) van de 
groepen aan Zaal De Magneet. 
 
14.00u: Start kinderstoet door het verkeersvrije 
centrum en VERTREK van de individuele 
deelnemers, duo’s en trio’s aan Zaal De Magneet. 
 
14.20u: VERTREK van de groepen aan Zaal De 
Magneet. 
 
15.30u - 17.30u: GRATIS skateinitiatie op het 
Verbiestplein! Vrije ingang!  
 
16.00 u: OPTREDEN van Jeuk Meespeeltheater op 
het podium op de Markt. 
 
17.00 u: PRIJSUITREIKING op het podium aan de 
markt. 

Dag van het Kind 8 juli





 SPEELPLEINWERKING 

Voormiddag: keuzeactiviteiten 
met af en toe open speelaanbod 
 
Namiddag: activiteiten per 
leeftijdsgroep 
 

VOOR ALLE KINDEREN VAN 3 TOT 12 JAAR
't Speelplein is een gemeentelijke speelpleinwerking die speelplezier biedt aan de Pittemse 

kinderen! Onze enthousiaste ploeg van (hoofd)animatoren organiseert tijdens 
de zomervakantie aantrekkelijke activiteiten voor kinderen van 3 tot 12 jaar! 

Speelaanbod 
 Egemstraat 49, Pittem. 

De benedenverdieping van de 
KSA en chiro is volledig beschikbaar voor de 
speelpleinwerking. 
 

Uren 
 

 
7.30u - 9.00u: inschrijvingsmoment + opvang 
9.00u-12.00u: activiteiten 
12.00u: afhalen kinderen die niet over de middag 
blijven 
13.00u-13.30u: inschrijvingsmoment + opvang 
13.30u - 17.00u: activiteiten 
17.00u - 18.00u: opvang (op vrijdag start de opvang 
vanaf 16.30u).  
 

Inschrijven (vanaf 3/06) 
Indien uw kind voor de eerste maal komt, 
gelieve op voorhand uw gegevens te 
registreren via  
webshoppittem.recreatex.be  
Voor de workshops en uitstappen op 
donderdag is het noodzakelijk om op 
voorhand in te schrijven via de webshop. 
Er is geen alternatief voorzien voor de 
workshop/uitstappen, dus indien uw kind 
niet deelneemt aan de 
workshops/uitstappen, kan het niet 
deelnemen aan de speelpleinwerking. 
Het volstaat enkel bij aankomst om je aan 
te melden bij het 'secretariaat'! 
 

Onze speelterreinen zijn volledig afgebakend en 
worden tijdens de werking afgesloten 
voor de veiligheid. 
 

 
Als je opvang nodig hebt voor 7.30u, 
dan kan je je richten tot de Landelijke 
Kinderopvang Stekelbees. De 
vooropvang is gratis tot 7.30u in 
Stekelbees, daarna komt er een 
hoofdanimator de kinderen ophalen. 
 

zomervakantie 
 

 
Tijdens de zomervakantie is er elke werkdag speelpleinwerking, behalve op 15/07, 15/08 en 16/08. 
 

Meer informatie 
  

Voor dringende vragen of mededelingen tijdens 
de speelpleindag zelf: 
 
Jeugddienst Pittem 
Tijdens het schooljaar: Markt 1, Pittem 
Tijdens de paas- en zomervakantie: Egemstraat 
49, Pittem 
051 46 03 62 - jeugddienst@pittem.be 
www.pittem.be 
 

Jeugdlokalen De Magneet 

Vooropvang Stekelbees 
 



Workshops en uitstappen 

Prijzen 
Inschrijving (incl. verzekering, materiaal, 
begeleiding en drankje): 
  Halve dag: 3 euro of met meerdere 
gezinsleden: 2,50 euro 
  Hele dag: 6 euro of met meerdere 
gezinsleden: 5 euro 
 
Indien u denkt dat u in aanmerking komt 
voor een sociaal tarief, gelieve dan contact 
op te nemen met het OCMW of 
jeugddienst. 
 
 

facturen
Alle kosten (inschrijving, uitstappen, 
workshops en ijsjes) worden 
gefactureerd. Na de vakantie ontvangen 
de ouders een factuur. Het is van belang 
dat de gegevens correct door gegeven 
worden via de webshop. Indien het adres 
ge wijzigd is, gelieve dit aan te passen 
via de webshop.  
 

Wij zijn steeds op zoek 
naar Animatoren
 
die reeds 15 jaar geworden zijn! 
 
 
 Volg ons op facebook 
 
Indien je extra info over 't Speelplein wil 
meepikken volg ons dan via facebook: 
Gemeente Pittem 
 
 
 

Kostprijs voor de workshops/uitstappen: 
8 euro 
Vooraf inschrijven vanaf 3/06: voor de 
workshops en uitstappen op donderdag 
moet er vooraf ingeschreven worden, dit 
omdat de plaatsen beperkt zijn! Er kan 
ingeschreven worden bij voorkeur via de 
webshop:  
webshoppittem.recreatex.be 
 
Inschrijven via de webshop: 
1. Surf naar www.pittem.be en klik door 
naar 'Ik wil mij inschrijven' 
2. Kies >> aanmelden als nieuwe gebruiker 
>> vul nadien alle gevraagde gegevens in 
(belangrijk is dat dit in 
naam van de ouder(s) wordt uitgevoerd) 
3. Na activering kan u inloggen en 
gezinsleden toevoegen 
4. Ga naar activiteiten en kies voor 
workshops/uitstappen zomervakantie, 
daarna kan u uw kind inschrijven 
 
Opgelet: we doen dit jaar ook mee met de 
speelpleinwerking aan de kinderstoet op 
8 juli! Het is belangrijk dat je kinderen ook 
hiervoor ingeschreven zijn via de webshop. 
Geen deelname kinderstoet = geen opvang! 
 

het speelaanbod 
Elke week heeft een thema waarop de 
activiteiten worden afgestemd. Iedere 
namiddag is er een toneel. We proberen de 
kinderen zo veel mogelijk te prikkelen met 
speelkriebels. 
De hoofdanimatoren begeleiden en 
coachen de animatoren op een speelse 
manier. 
 
We proberen een zo gevarieerd mogelijk 
speelaanbod aan te bieden van sport en 
spel, groepsspelen, knutselactiviteiten, 
verkleden,... Alle kinderen worden met 
open armen ontvangen! 

ziekenfondsattest
De ziekenfondsen geven een terugbetaling 
bij deelname aan speelpleinwerking. Dien 
hiervoor het ziekenfondsformulier in bij de 
jeugddienst die de nodige gegevens zal 
invullen.  
 

Het programma van de speelpleinwerking 
vindt u op de volgende pagina's.  
 



kalender speelpleinwerking
ACTIVITEITEN JULI 



kalender speelpleinwerking
ACTIVITEITEN AUGUSTUS 

 



Gemeentelijke tienerwerking
Voor alle tieners van 11 t.e.m. 14 jaar

 
De gemeentelijke tienerwerking organiseert activiteiten voor 

Pittemse en Egemse tieners tijdens de paas- en zomervakantie. 
 
 

De tienerwerking gaat door tijdens 
de eerste week van de zomervakantie 
en tijdens de laatste week van de 
zomervakantie, telkens op maandag, 
dinsdag en woensdag. Op de 
volgende pagina vindt u het 
programma met de nodige 
informatie.  
 

Wanneer 
 

Meer info 
 Voor dringende vragen of mededelingen:  
Jeugddienst Pittem 
Tijdens het schooljaar: Markt 1, Pittem 
Tijdens de zomervakantie: Egemstraat 49, 
Pittem 
051 46 03 62 - jeugddienst@pittem.be 
www.pittem.be/nl/tienerwerking 
 

Waar 
 Voor iedere activiteit spreken we af 
in de Plaatsmolen 
(Schuiferskapellestraat 58). 
 

Prijs 
 De prijs vindt u bij de activiteiten. 
Na de tienerwerking ontvangt u thuis 
een factuur.  
 

Begeleiding 
  De begeleiding gebeurt door  
animatoren die ouder zijn dan 18 jaar. 
 

Vooraf inschrijven 
(vanaf 3/06) 
 
Gelieve op voorhand in te 
schrijven via de webshop:  
1. Surf naar www.pittem.be en klik 
door naar 'Ik wil mij inschrijven' 
2. Kies >> aanmelden als nieuwe 
gebruiker >> vul nadien alle 
gevraagde gegevens in (belangrijk is 
dat dit in 
naam van de ouder(s) wordt 
uitgevoerd) 
3. Na activering kan u inloggen en 
gezinsleden toevoegen 
4. Ga naar activiteiten en kies voor 
activiteiten tienerwerking, daarna kan 
u uw tiener inschrijven. 

Zwemmen 
 Iedere vrijdagnamiddag kunnen tieners 
(vanaf 11 - 14 jaar) mee zwemmen in 
Meulebeke met de oudste kinderen van de 
speelpleinwerking. Breng een goede fiets 
mee en zwemgerief. Meld je de vrijdag aan 
op de speelpleinwerking. Hiervoor hoeft er 
niet op voorhand ingeschreven te worden.  
 



Gemeentelijke tienerwerking

Programma juli en augustus
Voor alle tieners van 11 t.e.m. 14 jaar



SCHATTEN VAN VLIEG 
Zoektocht voor kinderen en gezinnen 
 

Doe mee aan de schattentocht van Vlieg 
 
Schatten van Vlieg is een zomeractie voor families, georganiseerd door Publiq 
Vlaanderen. Met deze actie wil men gezinnen met kinderen stimuleren om een culturele 
instelling (museum, bezoekerscentrum, bibliotheek,…) te bezoeken.  Daarvoor worden 
in heel Vlaanderen schatkisten verstopt. Tijdens juli en augustus kan je schatten zoeken 
in Pittem. 
Er is een zoektocht rond Ferdinand Verbiest doorheen Pittem. Je kan op twee plekken 
starten, nl. in Bibliotheek Pittem en in het Verbiestcentrum. Je zoekt vijf voeldozen en 
lost telkens een vraagje op. Eindigen doe je in een van de twee locaties. Daar staat een 
schatkist, waarin je doe-boekjes met leuke activiteiten vindt. 
 
Het ganse parcours afleggen duurt max. 1 uur. Deelname is gratis.   
 
Voor de openingstijden van het Verbiestcentrum en Bib Pittem kijk je best op 
www.pittem.be 
 

 
Start en/of einde: 
Bibliotheek Pittem, Broeders 
Maristenstraat 2 
Bezoekerscentrum Ferdinand 
Verbiest, Markt 1 
 
Informatie 
Bibliotheek Pittem, 051 46 03 76 
of bibliotheek@pittem.be 
 
Dienst Toerisme, 051 46 03 51 
of toerisme@pittem.be



Activiteiten Sportdienst

Kleutersportkampen 2019
5 augustus - 1e kleuter 
Ook voor de allerkleinsten is er opnieuw een sportdag. We proeven van allerlei verschillende 
sporten en spelletjes en zullen een hele dag druk in de weer zijn! 
Er zijn maximaal 15 plaatsen. 
Kostprijs: 12,50 euro 
 
6 en 7 augustus - 2e kleuter 
De jongens en meisjes van het 2de kleuter kunnen twee dagen genieten van allerlei toffe 
spelletjes en sporten in de sporthal van Pittem! 
Er zijn maximaal 20 plaatsen. 
Kostprijs: 25 euro 
 
8 en 9 augustus - 3e kleuter 
Voor het 3de kleuter zijn er twee sportieve dagen voorzien. We spelen de hele dag door 
verschillende spelletjes en we beoefenen allerlei  sporten! 
Er zijn maximaal 20 plaatsen. 
Kostprijs: 25 euro 
 
 
Meer info 
Contacteer de sportdienst: sportdienst@pittem.be - 051 46 03 80 - Egemstraat 47, Pittem 
Bekijk en reserveer de activiteiten op de webshop: webshoppittem.recreatex.be

Danskamp 2019
20 t.e.m. 23 augustus - 1ste t.e.m. 6de leerjaar 
Er zijn maximaal 40 plaatsen.  
Kostprijs: 65 euro 

Sportkampen 2019
1 t.e.m. 5 juli - 4e t.e.m. 6de leerjaar (kamp is reeds volzet) 
Er zijn maximaal 50 plaatsen.  
Kostprijs: 60 euro 

8 t.e.m. 12 juli - 1e t.e.m. 3de leerjaar 
Er zijn maximaal 50 plaatsen.  
Kostprijs: 55 euro 



Tiener Techniekacademie
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar? Ben je graag creatief bezig? Wil je mensen helpen en de 
wereld verbeteren? Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar ontbreekt het je aan 
basiskennis? Dan is de Techniekacademie van Pittem ideaal voor jou! In een gezellige sfeer en in 
een echt technologielabo, zal je heel wat opsteken. Je maakt kennis met gereedschap en 
materialen, je leert dat techniek vele gezichten heeft en je zal een aantal technische systemen 
maken. Er is begeleiding van professionele techniekmentoren. 
 
Vanaf woensdag 18 september tot woensdag 11 december (uitz. 30/10 herfstvakantie) start de 
Tiener Techniekacademie in de school van Pittem in samenwerking met de gemeente Pittem. 
 
De volledige reeks bestaat uit twaalf namiddagen. De techniekacademie gaat door op 
woensdagmiddag van 13u30 tot 15u30. Er is een bedrijfsbezoek voorzien en bij de laatste 
workshop worden de ouders uitgenodigd voor een diploma-uitreiking. Begin september worden 
de inschrijvingen open gesteld, het aantal plaatsen is beperkt. De deelnameprijs van deze 
workshops bedraagt € 70, materiaal en verzekering inbegrepen (er is een fiscaal attest zodat tot 
45% gerecupereerd kan worden). Voor een 2e kind binnen hetzelfde gezin bedraagt de 
deelnameprijs € 60. 
 
Meer info: www.techniekacademie-pittem.be of contacteer de jeugddienst. 



lid van een jeugdbeweging?
Op zoek naar een plek waar je kind zich kan uitleven met andere kinderen uit de buurt? Waar je 
samen leert spelen, lachen en delen? Waar je het beste van elkaar naar boven haalt en wilde 
avonturen beleeft? Waar je als jongere samen met je beste vrienden elk week herinneringen voor 
het leven maakt? Word dan lid van een van de jeugdbewegingen die Pittem en Egem rijk zijn!  
 
Sommige verenigingen komen samen op vrijdagavond, zaterdag- of zondagnamiddag. Als kers 
op de taart gaan de meeste verenigingen op kamp of weekend! Schrijf je in en maak deel uit van 
deze fijne groepen! 
 
Check: https://www.pittem.be/nl/vrije-tijd/jeugd/ondersteuning-jeugdwerk 
voor meer info! 
 
 


