De zomer van Ranst!
plezant in eigen land

woe 1 juli tussen 13 en 18 uur: ‘Neem je zomer mee in handen!’
Veerkrachtige dorpen noteert op gezellige wijze jouw inbreng en ideeën:
kom langs op het grasplein aan de Berkenlaan
woe 1 juli om 19 uur: zomerbib - ‘ISLA DEMONA’ van Meneer Zee
kindervoorstelling met 3D-tekeningen en muziek (+7 j.) - in de kerk van Ranst
woe 8 juli om 19 uur: zomerbib - ‘Ballonnenvrees’
slam poetry en poëzie o.l.v. Gert Vanlerberghe - grasplein Berkenlaan
zat 11 juli om 20 uur: Vlaanderen Feest! - ‘Ranst zingt vanuit z’n kot!’
Laat je maar eens goed gaan in je living, terras of tuin! (Live of streaming DJ)
woe 15 juli van 20 tot 21 uur: Vertellen bij valavond - ‘Smak, boek in de
kijker’ Marijke Umans en vzw Roodvonk brengen geanimeerde vertellingen
voor gezinnen met kinderen - Cijnshoeve, Herentalsebaan 155
woe 22 juli van 14 tot 16 uur: zomerbib - ‘Knutselen met dames’
friemelen en frutselen (+ 6 j.) - bib Gasthuisstraat
woe 29 juli van 20 tot 21 uur: Lachen bij valavond
humor voor gezinnen met jongeren - Cijnshoeve, Herentalsebaan 155
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woe 5 aug om 19 uur: zomerbib - Initiatie thai chi
door Paul Torfs - grasplein Berkenlaan
woe 12 aug van 20 tot 21 uur: Schoolstraat Speelstraat
aan het speelplein in GBS De Knipoog
woe 19 aug van 20 tot 21 uur: Een lach en een traan bij valavond
‘Deel mij!’ door Veerle Malsschaert - Cijnshoeve, Herentalsebaan 155
woe 26 aug van 14 tot 18 uur: zomerbib - boekenmarkt - Gasthuisstraat
19 uur: ‘Zinderding’ - interactieve vertelling (+7 j.) - grasplein Berkenlaan
Sport je graag? Schrijf je dan in voor een sportkamp in de sporthal
Van 3 t/m 6, van 10 t/m 13 en van 17 t/m 20 augustus.
€ 24 jongerenkamp, € 12 kleuterkamp (halve dagen)
Op toeristisch vlak kan je in Ranst ook terecht:
doorlopend kan je deelnemen aan een fotozoektocht (€ 5) en er zijn
wandel- en fietsfolders verkrijgbaar (gratis download via ranst.be).

Omwille van coronamaatregelen vragen we om
in te schrijven voor alle activiteiten (plaatsen zijn beperkt)
via ranst.be/zomer, telefonisch: 03 225 34 19 of 03 485 66 05
of aan de balie van de bib. Meer info over deze
en vele andere activiteiten vind je ook op ranst.be/zomer!
Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders vermeld.
V.U. Johan De Ryck, G. Peetersstraat 7 , 2520 Ranst.
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