
Een popfestival voor kinderen en jongeren in domein Puyenbroeck te Wachtebeke met heel wat bekende  
namen.  De affiche is nog niet bekend, maar de voorgaande jaren stonden volgende artiesten op het podium: 
Laura Tesoro, Ian Thomas, Emma Bale... Voor de 20ste verjaardag van het festival zal de organisatie zeker  
zorgen voor een topaffiche.  Meer info volgt later via Facebook en via www.avelgem.be.   
Naast de optredens zijn er tal van attracties en heel wat randanimatie.

Bushaltjes: Kerk Bossuit: vertrek om 12.30u - aankomst om 19.20u 
St. Pietersstraat Outrijve: vertrek om 12.35u - aankomst om 19.15u 
Sporthal Ter Muncken: vertrek om 12.40u - aankomst om 19.10u 
Inrit O.L.V.-straat Waarmaarde: vertrek om 12.45u - aankomst om 19.05u 
OC Kerkhove: vertrek om 12.50u - aankomst om 19u 
 
Meebrengen: picknick, drankje, regenkledij bij slecht weer, ev. zakgeld. 
Er moet voor 21/06/17 ingeschreven en betaald worden.  De prijs is 12 euro (inclusief ticket, bus, begeleiding).

Technopolis | VR 07.07.17 | 8.30 tot 18.30u
Afspraak: Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem   
Max: 30 deelnemers   
Prijs: 25 euro
Meebrengen: picknick, drankje, regenkledij
Laat je onderdompelen in verbazingwekkende experimenten, te gekke proefjes en demonstraties waar je mond 
van openvalt!

Bobbejaanland | DO 17.08.17 | 8.30 tot 18.30u
Afspraak: Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem   
Max: 45 deelnemers   
Prijs: 30 euro
Meebrengen: picknick, drankje, regenkledij
Sensatie en adrenaline verzekerd in dit supercoole pretpark!   
Wat is er leuker dan op een zonnige dag genieten van rollercoasters en nog véél meer...

DIY: T-shirt Batikken | MA 21.08.17 | 9 tot 12u
Locatie: OC Waarmaarde   
Max: 20 deelnemers   
Prijs: 5 euro
Meebrengen: 1 wit t-shirt of topje 
Je kent het wel, dat gevoel ’s morgens wanneer je je kast opentrekt en denkt ‘Ik heb niets om aan te doen  
vandaag!’ Wij gaan je daarbij helpen! We maken ons eigen Tye-Dye Shirt en versieren deze met textielstiften.  
Nooit meer dat gevoel van een lege kast na deze workshop!  
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POPEILAND | WO 28.06.17 | TOT 15 JAAR

GRABBELAANBOD TIENERS | tot 15 JAAR
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Voor al deze activiteiten kan je zowel bij de sportdienst als bij de dienst  jeugd & cultuur inschrijven vanaf  
maandag 13 maart 2017 (9 uur).  Er kan aan de balies of via de webshop https://webshopavelgem.recreatex.be  
ingeschreven worden.  Voor de activiteiten moet er op voorhand ingeschreven en betaald worden. 

Elke dag een afwisselend en avontuurlijk programma met onder meer waterski, kayak, hindernissenparcours, 
paintball en duikinitiaties.  Als afsluiter van week 1 (op vrijdag 7 juli) trekken we naar de Blaarmeersen in Gent.   
De tweede week sluiten we af op vrijdag 14 juli met een avonturendag in Brugge (met zwemmen in het subtropisch 
zwemparadijs Olympia).  

week 1: maandag 3 juli 2017 tot en met vrijdag 7 juli 2017
week 2: maandag 10 juli 2017 tot en met vrijdag 14 juli 2017
Telkens van 9u tot 17u  

Afspraak: Er wordt elke dag (uitgezonderd op vrijdag) vertrokken met de fiets vanuit het sportcentrum  
(Doorniksesteenweg 226, 8580 Avelgem).  Breng je eigen fiets mee (in goede staat!).   
Er is mogelijkheid om je fiets ‘s avonds op te bergen in het sportcentrum. 

Prijs: 70 euro per week (inclusief 2 drankjes per dag) - vooraf inschrijven en betalen.

Meebrengen: elke dag zwemgerief, een fiets met fietsslot, eigen lunchpakket en voldoende drankjes,  
weersafhankelijke zaken (zonnemelk en pet bij goed weer, regenkledij bij slecht weer).
Aangeraden om mee te brengen: veiligheidsvoorzieningen (fluohesje, fietshelm), pechverhelpingsmateriaal  
(binnenband).

Sportdienst

Dienst jeugd & cultuur

Sportcentrum Ter Muncken // Doorniksesteenweg 226 // 8580 Avelgem 
056 65 30 60 // sport@avelgem.be // www.avelgem.be/sport 
 
Inschrijfmogelijkheden aan de balie (niet tijdens het weekend): 
Schooljaar:
 . elke weekvoormiddag van 8.30 tot 12u 
 . elke weekavond van 17 tot 20u (niet op vrijdag) 
 . woensdagnamiddag van 13 tot 16.30u 
Schoolvakanties:
 . elke weeknamiddag van 14 tot 17u 
 . elke weekavond van 17 tot 20u (niet op vrijdag) 
 . woensdagnamiddag van 14 tot 17u 

Spikkerelle // Scheldelaan 6 // 8580 Avelgem 
056 65 30 90 // spikkerelle@avelgem.be // www.spikkerelle.be 
Openingstijden: 
Ma, Di, Do: 9-12u // Wo: 14-18u // Vr: 14-19u 
 
 

www.avelgem.be/vakantieaanbod

INSCHRIJVEN

ADVENTURE SPORTKAMP |  1ste t.e.m. 4de secundair

V.U. Tom Beunens, Ruggekouterweg 8, 8580 Avelgem 


