
Vakantiekalender
Krokusvakantie 2017

Organisatie Sportdienst  
Sportcentrum Ter Muncken // Doorniksesteenweg 226 // 8580 Avelgem 
056 65 30 60 // sport@avelgem.be // www.avelgem.be/sport 
Openingstijden: 
Ma, Di, Do: 8.30u-12u en 17u-20u  // Wo, Vr: 8.30u-12u, 13u-16.30u en 17u-20u //  
Zo: 9u-12u 
 

Dienst Jeugd en Cultuur 
Spikkerelle // Scheldelaan 6 // 8580 Avelgem 
056 65 30 90 // spikkerelle@avelgem.be // www.spikkerelle.be 
Openingstijden: 
Ma, Di, Do: 9u-12u // Wo: 14u-18u // Vr: 14u-19u 
 
V.U. Tom Beunens, Ruggekouterweg 8, 8580 Avelgem
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Praktische informatie

Inschrijven voor het gemeentelijk vakantieaanbod  
Voor het vakantieaanbod kan zowel in Spikkerelle als in de sportdienst ingeschreven worden vanaf  
maandag 30 januari 2017 om 9 uur.  Er wordt bij voorkeur met bancontact betaald.  Er kan ook via de  
webshop van de gemeente Avelgem ingeschreven worden: https://webshopavelgem.recreatex.be.   
 
Voor de themaweek ‘Komen eten’ moet er op voorhand ingeschreven worden, voor de  
zwembadactiviteiten hoeft dat niet. 
 

Annuleren 
Inschrijven = betalen.  Bij annulatie door ziekte of overmacht moeten de ziektebriefjes op de diensten  
binnengebracht worden binnen de week na de activiteit. 
 

UiTPAS 
Bij de vakantieactiviteiten kan je punten sparen met je UiTPAS! 
 

Meer info 
Alle informatie over het gemeentelijk vakantieaanbod vind je via www.avelgem.be/vakantieaanbod. 
 

www.uitinvlaanderen.be



Themaweek ‘Komen eten’
Wat? 
Het culinaire hoogtepunt van 2017 valt deze keer vroeg in het jaar: 
kom een hele week lang samen met ons recepten ontcijferen, je  
keukenkennis bijschaven én vooral: Proeven! 
We trappen de week af met een bezoek aan de kinderboerderij.  
We leren er koken met verse melk; een must voor elke chef in  
wording. Hoe maak je soep? Wat is een smoothie? Als echte  
keukenprins(ess)en gaan we creatief aan de slag in ons eigen  
restaurant ‘Chez Kerkhove’. Tegen het einde van de week kunnen  
we gerechten op ons bord toveren waar Sergio Herman jaloers  
op zou zijn! 

Info 
Maandag 27 februari t.e.m. vrijdag 3 maart 2017.
Telkens van 9u tot 17u.
Leeftijd: 6-12 jaar – max 20 kinderen.
Afspraak: maandag tot en met vrijdag in OC Kerkhove 
Opgelet: dinsdag 28 februari spreken we om 9u af in de bib;  
de kinderen worden om 17u afgehaald in de sporthal.
Meebrengen: picknick en drankjes (uitgezonderd op vrijdag,  
dan is er een maaltijd inbegrepen).
Op dinsdag zwemgerief meebrengen.
Prijs: 70 euro
 

Wat? 
Iedere dag van de krokusvakantie is er een thema-zwembaddag en wordt er een opblaasbaar object in het 
water gelegd.  Leeftijd: vanaf 7 jaar; ben je jonger dan 7 dan moet je in het water vergezeld zijn van een 
volwassene.  De prijs is telkens de prijs van een zwembeurt. 

Prijzenduiken 
Maandag 27 februari van 14u tot 16.30u. 
Maak ieder half uur kans op een prachtige prijs door het opduiken van een winnend nummer. 

Pannenkoekzwemmen 
Dinsdag 28 februari van 14u tot 16.30u.   
Kom zwemmen en geniet achteraf van een gratis pannenkoek en chocomelk.  
Er worden pannenkoeken geserveerd tot 16.45u.  

Hinderniszwemmen 
Woensdag 1 maart van 14u tot 16.30u. 
Baan je een weg in het zwembad tussen de drijfmatten, duikhoepels ... 

Tombolazwemmen 
Donderdag 2 maart van 14u tot 16.30u.  Wie komt zwemmen maakt kans op een 10-beurtenkaart! 

Discozwemmen 
Vrijdag 3 maart van 14u tot 16.30u.   
Geniet van de echte discosfeer met discomuziek en -verlichting in het zwembad!

Zwembadactiviteiten in het zwembad van Avelgem


