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webshop 
gemeente Avelgem

Inschrijven voor het gemeentelijk vakantieaanbod  
Voor het vakantieaanbod van de paasvakantie en de zomervakantie kan  
zowel in Spikkerelle als in het Sportcentrum ingeschreven worden vanaf  
maandag 13 maart 2017 om 9 uur.  Er wordt bij inschrijving betaald voor de 
activiteiten, enkel voor deelname aan de speelpleinwerking volgt een factuur. 
Er kan ook via de webshop van de gemeente Avelgem ingeschreven worden: 
https://webshopavelgem.recreatex.be.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het Grabbelaanbod, de kampen, de uitstappen van de Kinderclub en de 
slothappening moet er op voorhand ingeschreven en betaald worden.   
Je hoeft op voorhand niet door te geven op welke dagen je kind deelneemt 
aan de speelpleinwerking.  
 

Om deel te nemen aan de speelpleinwerking ‘t Speelplein 
en de Kinderclub moet je over een geldige vrijetijdspas 
beschikken.  Een vrijetijdspas kost éénmalig 2 euro, jaarlijks 
moet de pas verlengd worden (kosteloos).  De vrijetijdspas 
is verkrijgbaar in de sportdienst en in de dienst jeugd &  

cultuur of kan online besteld en verlengd worden.  De vrijetijdspas wordt op 
het domicilie-adres van het kind aangemaakt. 
 
Op ‘t Speelplein of in de Kinderclub zelf kan niet ingeschreven worden voor de 
uitstappen of voor de Slothappening.  Daar kunnen ook geen vrijetijdspassen 
gekocht of verlengd worden of UiTpassen gekocht worden.   
Dit alles gebeurt aan de balies van de sportdienst of dienst jeugd & cultuur! 
 

Annuleren 
Inschrijven = betalen.  Bij annulatie door ziekte of overmacht moeten de 
ziektebriefjes op de diensten binnengebracht worden binnen de week na de 
activiteit. 
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UiTPAS 
Bij de vakantieactiviteiten kan je punten sparen met je 
UiTPAS!  In de zomer kan je genieten van heel wat leuke 
omruilvoordelen.  Punten omruilen kan enkel aan de balie 
van de sportdienst en dienst jeugd & cultuur. 

Attesten mutualiteiten 
De mutualiteiten voorzien een tussenkomst voor deelname aan sport- of 
vakantie-activiteiten.  Hiervoor moet je het betreffende (correct ingevuld) attest 
bezorgen aan de sportdienst of de dienst jeugd & cultuur. 
De mutualiteitsattesten voor deelname aan ’t Speelplein of de Kinderclub  
worden per kwartaal verwerkt.   
De attesten van vooraf betaalde sport- of grabbelactiviteiten kunnen  
onmiddellijk door de diensten worden ingevuld en terug meegeven als:  
• Je alle rubrieken van de deelnemer volledig hebt ingevuld. 
• Je het betalingsbewijs voor de betreffende activiteit en deelnemer kan voor-
leggen.  Indien niet aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan, wordt het 
attest pas later opgestuurd als alle nodige informatie is bekomen.  

Fiscaal attest 
Je ontvangt automatisch voor alle activiteiten die hiervoor in aanmerking  
komen en waaraan uw kind effectief heeft deelgenomen een fiscaal attest in 
het jaar volgend op het jaar van de deelname. 

Verzekering 
Voor alle kinderen is een ongevallenverzekering en verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid afgesloten.  Toch kan in bepaalde omstandigheden jouw 
familiale verzekering aangesproken worden.  De kinderen zijn verzekerd bij 
aankomst tot ze naar huis gaan.  In geval van ziekte of wanneer bij lichamelijk 
letsel een dokter wordt geraadpleegd, worden de ouders verzocht de dokters-
kosten terug te betalen.  De nodige verzekeringspapieren worden ingevuld, 
zodat de kosten die niet terugbetaald worden door de mutualiteit, door de ver-
zekering van het gemeentebestuur vergoed kunnen worden.  Daartoe dienen 
de betrokkenen alle bewijsstukken te kunnen voorleggen.

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal. 

Gebruik beeldmateriaal 
Indien je niet wil dat er beeldmateriaal van jouw kind gebruikt wordt in onze 
digitale en papieren informatiekanalen: laat het ons weten via spikkerelle@
avelgem.be. 



PAASVAKANTIE



Data 
Week 1: Maandag 03/04/17 (uitstap!) t.e.m. vrijdag 07/04/17 
Week 2: Maandag 10/04/17 t.e.m. vrijdag 14/04/17 

Leeftijd  
Eerste tot en met derde kleuterklas.  Kinderen die nog niet naar school gaan, 
maar 2,5 jaar worden in de betreffende vakantie, zijn ook welkom in de paas- 
en/of zomervakantie.  Kinderen die naar het 1ste leerjaar overgaan, mogen in 
de zomervakantie kiezen tussen Kinderclub of ’t Speelplein.  

Locatie 
OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove 

Dagindeling 
8-9u: onthaal en inschrijvingen/vrij spel onder toezicht
9-11.30u: begeleide activiteit
11.30-12.30u: middagmaal 
Vanaf 13u: onthaal en inschrijvingen/vrij spel onder toezicht
13.30-16u: begeleide activiteit
16-16.15u: vieruurtje
16.15-17u: vrij spel onder toezicht
17-17.30u: afhalen kinderen 

Uitstappen 
Er worden uitstappen en speciale activiteiten georganiseerd; hiervoor dient op 
voorhand ingeschreven te worden want de aantallen zijn beperkt.   
Er is dan geen gewone werking van de Kinderclub.   

Contact ter plaatse 
Kinderclubtelefoon 0471 42 57 14 (bereikbaar tijdens de schoolvakantie van  
8 tot 17.30u) 

KINDERCLUB
Kleuters | OC Kerkhove | Paas- en zomervakantie
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Prijs per dagdeel 
Eerste kind Avelgem: 2,75 euro
Eerste kind niet-Avelgem: 4,25 euro
Vanaf tweede kind Avelgem: 2,25 euro
Vanaf tweede kind niet-Avelgem: 3,75 euro
Maaltijd: 2,50 euro 

Specifieke informatie 
Tussendoortjes: bij het middagmaal geven we enkel water; er wordt een 
vieruurtje voorzien (koek of fruit met fruitsapje).  Overdag mogen de kinde-
ren steeds om water vragen.  Gelieve geen snoep, drank of zakgeld mee te 
geven.
Middagmaal: er is keuze tussen lunchpakket of warme maaltijd.   
Het aantal warme maaltijden wordt voor 9 uur doorgegeven.
Speelkledij: de kinderen komen best met gemakkelijke kledij die vuil mag  
worden.  Gelieve de spullen te naamtekenen.
Reservekledij: gelieve voldoende reservekledij (niet enkel een onderbroekje) 
mee te geven.
Begeleiding: de begeleiding gebeurt door animatoren vanaf 16 jaar.  Heel wat 
animatoren hebben een cursus gevolgd of lopen stage bij ons.  De hoofdani-
mator draagt de verantwoordelijkheid en fungeert als aanspreekpunt.
Zindelijkheid: kindjes die naar de Kinderclub komen moeten reeds proper zijn.  
Er zijn geen voorzieningen voor het verversen van pampers.   
Er is ook geen mogelijkheid om tussenin te slapen.
Zwemgerief: bij mooi weer mogen de kinderen zwemgerief en handdoek mee- 
brengen voor waterspelletjes. 

Contact 
Dienst jeugd & cultuur | Spikkerelle | jeugd@avelgem.be

Geldige  
vrijetijdspas 

nodig!
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Uitstappen KINDERCLUB paasvakantie
Inschrijven op voorhand!  Plaatsen zijn beperkt. 

  
 Boudewijn Seapark Brugge 
 MAANDAG (!)  03/04/17 | 8.30-17.30u
 Afspraak: OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove
 Prijs: 15 euro
 Aantal: max 45
 Meebrengen: picknick, drankje, koek, regenkledij bij slecht weer 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 De Meerminnen Beveren
 Dinsdag 11/04/17 | 8.30-17.30u
 Afspraak: OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove
 Prijs: 15 euro
 Aantal: max 30
 Meebrengen: picknick, drankje, koek, zwemgerief
 We gaan op stap naar het subtropisch zwemparadijs De Meerminnen! 
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Wat?
Elke dag 6 tot 8 verschillende sporten 

Data 
Week 1: MA 03/04/17 t.e.m. VR 07/04/17 
Week 2: MA 10/04/17 t.e.m. VR 14/04/17  

Tijdstip 
Van 9 tot 17u (opvang 30 minuten voor en na de activiteit mogelijk) 

Dagindeling 
8u-8.30u: onbewaakte opvang (sporthal open) 
8.30-9u: bewaakte opvang 
9-12.30u: omnisportactiviteiten (om het uur vijtien minuten pauze) 
12.30-13.30u: middagpauze (lunchpakket meebrengen of naar huis gaan 
eten, dit moet je dan wel ‘s morgens melden aan de lesgever).   
Er wordt tijdens de middagpauze een film vertoond. 
13.30-17u: omnisportactiviteiten (om het uur vijtien minuten pauze) 
17-17.30u: bewaakte opvang 

Leeftijd  
3de kleuter tot en met het 6de leerjaar 

Locatie 
Sportcentrum Ter Muncken, Doorniksesteenweg 226, 8580 Avelgem 

Prijs 
70 euro per week (inclusief 2 drankjes per dag) 

Specifieke info 
Begeleiding: de begeleiding gebeurt door gekwalificeerde lesgevers
Zwemgerief: iedere dag zwemgerief meebrengen

Contact 
Sportdienst | sport@avelgem.be

OMNISPORTKAMP
Lagere school | Sportcentrum | Paasvakantie

Vooraf inschrijven en betalen
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Knutselen: werken met vilt
 Dinsdag 04/04/17 | 9-12u
 Locatie: Ter Biest (bibliotheek Avelgem), Doorniksesteenweg 77A
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: 5 euro
 Aantal: max 20
 Heb jij al eens in de huid van je favoriete dier willen kruipen?   
 Dan kan dat vandaag!  We maken samen een masker van je favoriete  
 dier uit vilt.  De mogelijkheden zijn eindeloos!  Het belooft een bonte  
 bende beesten te worden.

Filmnamiddag: Vaiana
 Woensdag 05/04/17 | 13.30-16u
 Locatie: Theaterzaal Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: 2 euro
 De avontuurlijke en dappere Vaiana heeft één grote missie: de   
 oceaan overzeilen en de eeuwenoude tradities van haar voorouders  
 herstellen.  Op deze spannende ontdekkingsreis ontmoet ze halfgod  
 Maui.  Hij begeleidt haar in haar zoektocht.

‘Koken 4 beginners’: cupcakes versieren
 Donderdag 06/04/17 | 13-17u
 Locatie: OC Bossuit, Doorniksesteenweg 402, 8583 Bossuit
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: 10 euro
 Aantal: max 20
 Meebrengen: schort, opbergdoosje
 In onze reeks ‘Koken 4 beginners’ leren we elke week een makkelijk  
 receptje aan.  We starten met het maken en versieren van cupcakes.

GRABBELAANBOD
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Workshop archeologie: graven om te weten
 Vrijdag 07/04/17 | 13-17u
 Locatie: Archeologisch museum en OC Waarmaarde, Rijtstraat 41
 Leeftijd: 8-12 jaar
 Prijs: 15 euro
 Aantal: max 15
 In het museum hebben archeologen een graf ontdekt... help mee dit  
 te onderzoeken!  Wie of wat zou in het graf verborgen liggen?

Knutselen: kaarsen maken
 Maandag 10/04/17 | 9-12u
 Locatie: Ter Biest (bibliotheek Avelgem), Doorniksesteenweg 77A
 Leeftijd: 6-12 jaar - Aantal: max 20
 Prijs: 10 euro
 Meebrengen: schort, bewaardoos of zak voor de kaarsen
 Met de hulp van Katy de kaarsenknutselaar maken we onze eigen  
 coole kaarsen.  Leef je uit in ons knutselatelier!  

Uitstap: de Meerminnen in Beveren
 Dinsdag 11/04/17 | 8.30-17.30u
 Afspraak: OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: 15 euro
 Aantal: max 15
 Meebrengen: zwemgerief, picknick, drankje en koek
 We nemen een plons in het subtropisch zwemparadijs  
 De Meerminnen.

Knutselen: PaasPret*
 Woensdag 12/04/17 | 9-12u
 Locatie: OC Waarmaarde, Rijtstraat 41, 8581 Waarmaarde
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: 5 euro
 Aantal: max 20
 Meebrengen: opbergdoosje
 We trekken op wonderbaarlijke paastochten en ontdekken onze  
 favoriete paasbeestjes.  Na de tocht ontwerpen we zelf enkele kunst- 
 werkjes. 
* kan gecombineerd worden met professor X, breng dan je lunchpakket mee.
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Experimenteren: Professor X*
 Woensdag 12/04/17 | 13-17u
 Locatie: OC Waarmaarde, Rijtstraat 41, 8581 Waarmaarde
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: 5 euro
 Aantal: max 15
 Meebrengen: schort
 Ben je gebeten door de wetenschapmicrobe?  Kom dan met 
 Professor X supercoole experimenten testen... 
* kan gecombineerd worden met PaasPret, breng dan je lunchpakket mee.

Sportworkshops
 Donderdag 13/04/17 | 9-16u
 Locatie: OC Outrijve, Outrijveplein z.n., 8582 Outrijve
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: 15 euro
 Aantal: max 20
 Meebrengen: picknick, drankje, koek, sportieve kledij
 Vandaag gaan we de sportieve toer op met Bart Claessens.  Hij leert  
 je wat streetsurfen is, hoe je aan spektakelschermen doet, enz..  
 Dit wordt dé dag voor sportieve en avontuurlijke jongens én meisjes.

‘Koken 4 beginners’: Thee Tijd
 Vrijdag 14/04/17 | 13.30-17u
 Locatie: OC Bossuit, Doorniksesteenweg 402
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: 10 euro
 Aantal: max 15
 Meebrengen: schortje en bewaardoosje
 We bakken in deze ‘Koken 4 beginners’ allerlei koekjes!  
 Je familie kan vanaf 16u komen proeven van je kookkunsten op ons  
	 koffie-	en	theeterras. 

Met thee- &  
koffieterras 
vanaf 16u
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ZOMERVAKANTIE



Wat? 
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 attrac-
ties en heel wat randanimatie. 

Leeftijd  
6-15 jaar (iedereen geboren tussen 2002 en 2011). 

Bushaltes 
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

Begeleiding 
De kinderen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen en krijgen een begeleider 
mee gedurende de hele namiddag. 

Inschrijven 
Er moet voor 21/06/17 ingeschreven en betaald worden.  Inschrijven kan aan 
de balies van de sportdienst en de dienst jeugd & cultuur of via de webshop.   
De prijs is 12 euro (inclusief ticket, bus, begeleiding).

Praktisch 
Meebrengen: picknick, drankje, koek, regenkledij bij slecht weer, ev. zakgeld.

POPEILAND
WOENSDAG 28/06/17 
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KINDERCLUB (blz. 5-7)
Kleuters | OC Kerkhove | Paas- en zomervakantie

Data 
Van maandag 03/07/17 t.e.m. donderdag 24/08/17 telkens van 8 tot 17.30u.
Gesloten op vrijdag 21 juli, maandag 14 en dinsdag 15 augustus.
Op vrijdag 25/08/17 is er de slothappening in Outrijve (voor ‘t Speelplein en de 
Kinderclub).  Info over de slothappening: blz. 31. 

Uitstappen & speciale activiteiten 
Op dinsdag worden er uitstappen/speciale activiteiten georganiseerd; voor 
de uitstappen moet op voorhand ingeschreven worden want de aantallen zijn 
beperkt.  Er is dan geen gewone werking van de Kinderclub.  
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 Uitstappen (vooraf inschrijven):   
 Harry Malter in Gent 
 Dinsdag 04/07/17 | 8.30-17.30u
 Afspraak: OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove
 Prijs: 17 euro | Aantal: max 45
 Meebrengen: picknick, drankje, koek, regenkledij bij slecht weer 
 In dit dierenpark zijn er ook tal van attracties zoals molens,  
 speeltuinen, ... het belooft een leuke dag vol avontuur te worden. 
 

 De Zonnegloed in Oostvleteren
 Dinsdag 01/08/17 | 8.30-17.30u
 Afspraak: OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove
 Prijs: 18 euro | Aantal: max 45
 Meebrengen: drankje, koek, picknick, regenkledij bij slecht weer
 We brengen een bezoek aan één van de leukste dierenverblijven!  
 De Zonnegloed is een opvangcentrum dat diertjes die nergens een  
 thuis vonden een warm nestje geeft.  

 Indoorspeelplein Pretland in Moeskroen 
 Dinsdag 08/08/17 | 13.30-17.30u
 Afspraak: OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove
 Prijs: 10 euro | Aantal: max 55 
 Meebrengen: picknick, koek en drankje



 Speciale activiteiten (vooraf inschrijven hoeft niet):  
 
 Minifilmfestival CinéClub
 Dinsdag 11/07/17 | 13.30-17u
 Locatie: OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove
 Prijs: namiddagtarief Kinderclub
 Meebrengen: dekentje voor de gezelligheid

 Themadag ‘Kerstmis’ 
 Dinsdag 18/07/17 | 8.30-17.30u
 Locatie: OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove
 Prijs: dagtarief Kinderclub
 De kerstman is precies zijn weg een beetje kwijt... We moeten hem  
 terug naar de Noordpool brengen samen met zijn rendieren...  
 Helpen  jullie mee?  Misschien krijg je dan wel een extra pakje onder  
 de kerstboom.  
 

 Springkastelenfestijn 
 Dinsdag 25/07/17 | 13.30-17u
 Locatie: OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove
 Prijs: namiddagtarief Kinderclub 
 Beleef een namiddag vol springkastelen en leuke kermisattracties! 
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Data 
Van maandag 03/07/17 t.e.m. donderdag 24/08/17 telkens van 8 tot 17.30u.
Gesloten op vrijdag 21 juli, maandag 14 en dinsdag 15 augustus.
Op vrijdag 25/08/17 is er slothappening in Outrijve (voor ‘t Speelplein en de 
Kinderclub).  Info over de slothappening: blz. 31.

Leeftijd  
Eerste tot en met zesde leerjaar.   
Ben je al 6 jaar en zit je nog niet in het eerste leerjaar, dan mag je ook komen.  

Locatie 
OC Outrijve, Outrijveplein z.n., 8582 Outrijve 

Dagindeling 
8-9u: onthaal en inschrijvingen/vrij spel 
9-11.30u: begeleide activiteit
11.30-12.30u: middagmaal 
Vanaf 13u: onthaal en inschrijvingen/vrij spel 
13.30-16u: begeleide activiteit
16-16.15u: vieruurtje
16.15-17u: vrij spel 
17-17.30u: afhalen kinderen 

Themadagen 
Er worden op donderdag themadagen georganiseerd op ‘t Speelplein.  Breng 
gerust verkleedkledij mee op de themadagen, dat maakt het allemaal nog 
plezanter.  Om het allemaal wat spannend te houden kondigen we de thema’s 
elke maandag aan op ‘t Speelplein zelf... hou het bord dus in de gaten!  Hierbij 
al enkele mogelijkheden: Festivalitis, Hollywood, Verf verver verfst, Pokémon.  
 

Vrijetijdspas 
Om deel te nemen aan ‘t Speelplein moet je kind over een geldige vrijetijdspas 
beschikken (via dienst jeugd & cultuur). 

‘t SPEELPLEIN
Lagere school | OC Outrijve | Zomervakantie
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Prijs per dagdeel 
Eerste kind Avelgem: 2,75 euro
Eerste kind niet-Avelgem: 4,25 euro
Vanaf tweede kind Avelgem: 2,25 euro
Vanaf tweede kind niet-Avelgem: 3,75 euro
Maaltijd: 3,70 euro 

Specifieke informatie 
Tussendoortjes: er is een vieruurtje voorzien (koek of fruit met fruitsapje).  
Overdag mogen de kinderen steeds om water vragen.  Gelieve geen snoep, 
drank of zakgeld mee te geven. 
Middagmaal: er is keuze tussen lunchpakket of warme maaltijd.   
Het aantal warme maaltijden wordt voor 9 uur doorgegeven.
Speelkledij: de kinderen komen best met gemakkelijke kledij die vuil mag wor-
den.  Gelieve de spullen te naamtekenen.
Verkleedkledij: mag meegebracht worden, zeker op de themadagen.
Begeleiding: de begeleiding gebeurt door animatoren vanaf 16 jaar.  Heel wat 
animatoren hebben een cursus gevolgd of lopen stage bij ons.  De hoofdani-
mator draagt de verantwoordelijkheid en fungeert als aanspreekpunt.
Zwemgerief: bij mooi weer mogen de kinderen zwemgerief en handdoek  
meebrengen voor waterspelletjes. 

Contact ter plaatse 
Speelpleintelefoon 0471 42 49 31  (bereikbaar tijdens de vakantie van  
8 tot 17.30u)
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KAMPEN
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Wat?
Elke dag 6 tot 8 verschillende sporten 

Data 
Week 1: MA 03/07/17 t.e.m. VR 07/07/17 - Afsluiter op VR 07/07/17:  
avonturendag in de Blaarmeersen in Gent 
Week 2: MA 10/07/17 t.e.m. VR 14/07/17 - Afsluiter op VR 14/07/17: avon- 
turendag in Brugge (met zwemmen in subtropisch zwemparadijs Olympia) 

Tijdstip 
Van 9 tot 17u (opvang 30 minuten voor en na de activiteit mogelijk) 

Dagindeling 
8u-8.30u: onbewaakte opvang (sporthal open) 
8.30-9u: bewaakte opvang 
9-12.30u: omnisportactiviteiten (om het uur vijtien minuten pauze) 
12.30-13.30u: middagpauze (lunchpakket meebrengen of naar huis gaan 
eten, dit moet je dan wel ‘s morgens melden aan de lesgever).   
Er wordt tijdens de middagpauze een film vertoond. 
13.30-17u: omnisportactiviteiten (om het uur vijtien minuten pauze) 
17-17.30u: bewaakte opvang 

Leeftijd  
3de kleuter (beëindigd) tot en met het 6de leerjaar. 

Locatie 
Sportcentrum Ter Muncken, Doorniksesteenweg 226 

Prijs 
70 euro per week (inclusief 2 drankjes per dag) 

Specifieke info 
Begeleiding: de begeleiding gebeurt door gekwalificeerde lesgevers
Meebrengen: iedere dag zwemgerief meebrengen, eventueel lunchpakket 

Contact 
Sportdienst | sport@avelgem.be

Lagere school | Sportcentrum | Zomervakantie
lOMNISPORTKAMP

Vooraf inschrijven en betalen



Wat?
Elke dag een afwisselend avontuurlijk programma met o.a. waterski,  
kayak, hindernissenparcours, paintball en nog zoveel meer. 

Data 
Week 1: MA 03/07/17 t.e.m. VR 07/07/17 - Afsluiter op VR 07/07/17: avontu-
rendag in de Blaarmeersen in Gent 
Week 2: MA 10/07/17 t.e.m. VR 14/07/17 - Afsluiter op VR 14/07/17: avontu-
rendag in Brugge (met zwemmen in subtropisch zwemparadijs Olympia) 

Tijdstip 
Van 9 tot 17u 

Leeftijd  
1ste tot en met 4de secundair 

Locatie 
Sportcentrum Ter Muncken, Doorniksesteenweg 226, 8580 Avelgem 
Er wordt elke dag (uitgezonderd op vrijdag) vertrokken met de fiets vanuit het 
sportcentrum.  Breng je eigen fiets mee (in goede staat!).  Je kan eventueel je 
fiets op het einde van dag opbergen in het sportcentrum. 

Prijs 
70 euro per week (inclusief 2 drankjes per dag) 

Specifieke info 
Begeleiding: de begeleiding gebeurt door gekwalificeerde lesgevers
Meebrengen: iedere dag zwemgerief meebrengen, lunchpakket

Contact 
Sportdienst | sport@avelgem.be

1ste t.e.m. 4de secundair| Sportcentrum | Zomervakantie
lADVENTURE SPORTKAMP
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Vooraf inschrijven en betalen



Wat?
In een week vol sport, spel en plezier gaan we alle uithoeken van de wereld 
ontdekken.  We maken niet enkel Europa onveilig, maar gaan samen op toer 
door Amerika, Azië, … en nog zoveel meer!  

Data 
MA 17/07/17 t.e.m. DO 20/07/17

Tijdstip + locatie 
Het kamp start elke dag in het sportcentrum Ter Muncken om 9u.  Het kamp 
eindigt elke dag in Spikkerelle om 17u (30 minuten opvang mogelijk enkel 
VOOR de activiteit). 

Leeftijd  
3de kleuter (beëindigd) tot en met het 6de leerjaar. 

Prijs 
56 euro per week (inclusief 2 drankjes per dag) 

Specifieke info
Meebrengen: iedere dag zwemgerief meebrengen, lunchpakket

Contact 
Sportdienst | sport@avelgem.be - Dienst jeugd & cultuur | jeugd@avelgem.be

‘Reis rond de wereld’
lSPORT-SPEL-BELEVINGSKAMP
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Vooraf inschrijven en betalen



2,5-6 jaar
lTHEMAKAMP: TOVENAARSSCHOOL
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Wat?
De Kinderclub gaat deze week de magische toer op en verandert voor enkele 
dagen in de ‘Toverclub’.  Enkele superlieve en slimme heksen leren de kleu-
tertjes hoe ze kunnen vliegen op een bezemsteel, hoe het is om toverspreu-
ken te gebruiken en hoe heksensoep nu eigenlijk gemaakt wordt.  Aan het 
einde van de week moeten ze enkele proefjes ondergaan om hun tovenaars-
kunsten te tonen en krijgen ze hun eigen toverstok en heksenhoed.  

Data 
MA 28/08/17 t.e.m. WO 30/08/17 | 8.30u-17.30u

Locatie 
OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove 

Leeftijd  
2,5 tot 6 jaar 

Prijs 
40 euro 

Specifieke info
Vooraf inschrijven en betalen! 
Meebrengen: lunchpakket

Contact 
Dienst jeugd & cultuur   
jeugd@avelgem.be
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6-12 jaar
lTHEMAKAMP: HARRY POTTER

Wat?
Deze week verandert het speelplein in Zweinstein! Harry Potter en zijn vrien-
den zoeken héél wat nieuw talent en hoorden dat Avelgem en omstreken er 
vol van zit!  Ben jij een geboren tovenaar / tovenares? Kom dan met ons van 
je ‘Wingardium Leviosa’ en ‘Expelliarmus’ doen. De sorteerhoed zal beslissen 
of jij een Griffoendor, Ravenklauw, Huffelpuf of Zwadderich bent en dan kan 
het toveren beginnen!  
Aan het einde van de week krijg je natuurlijk je tovenaarsdiploma en je eigen 
toverstok.  

Data 
MA 28/08/17 t.e.m. WO 30/08/17 | 8.30-17.30u

Locatie 
OC Outrijve, Outrijveplein z.n., 8582 Outrijve 

Leeftijd  
6 tot 12 jaar 

Prijs 
40 euro 

Specifieke info
Vooraf inschrijven en betalen! 
Meebrengen: lunchpakket

Contact 
Dienst jeugd & cultuur | jeugd@avelgem.be



GRABBELAANBOD
Vooraf inschrijven!
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Knutselen: Kliederklodderkladder
 Maandag 03/07/17 | 9-12u
 Locatie: Ter Biest (bibliotheek Avelgem), Doorniksesteenweg 77A
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: 5 euro
 Aantal: max 20
 Meebrengen: schort, zakje voor kunstwerkjes
 We leren met verschillende schildertechnieken kunst maken.  Er vindt  
 een grote kunsttentoonstelling plaats in Avelgem.  Ben jij een kleine  
 Picasso die heel creatief is?  Kom dan meehelpen!  Om 11.45u is er  
 expo voor ouders en grootouders.

‘Koken 4 beginners’: C(K)ei Coole Cake
 Woensdag 05/07/17 | 13.30-17u
 Locatie: OC Bossuit, Doorniksesteenweg 402, 8583 Bossuit
 Leeftijd:6-12 jaar
 Prijs: 8 euro
 Aantal: max 15
 Meebrengen: schort en bewaardoos
 In onze reeks ‘Koken 4 beginners’ bakken we deze keer cake met een  
 twist... we maken basiscake, marmercake, bananencake...

Strijkparelnamiddag
 Donderdag 06/07/17 | 13-17u
 Locatie: Ter Biest (bibliotheek Avelgem), Doorniksesteenweg 77A
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: 2 euro
 Aantal: max 30
 We maken vandaag te gekke dingen met  
 strijkparels!  Zowel jongens als meisjes zullen 
 hier plezier aan beleven.
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Uitstap Planckendael Mechelen
 Vrijdag 07/07/17 | 8.30-18.30u
 Afspraak: Spikkerelle, Scheldelaan 6
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: 25 euro
 Aantal: max 30
 Meebrengen: Picknick, drankje, koek, regenkledij bij slecht weer
 In Planckendael vind je in elk continent adembenemende beestjes!   
 Er zijn ook drie nieuwe leeuwtjes en een babygiraf die staan te 
 popelen om jullie te ontmoeten.

Uitstap Technopolis Mechelen
 Vrijdag 07/07/17 | 8.30-18.30u
 Afspraak: Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem
 Leeftijd: 8-15 jaar
 Prijs: 25 euro
 Aantal: max 30
 Meebrengen: Picknick, drankje, koek, regenkledij bij slecht weer
 Laat je onderdompelen in verbazingwekkende experimenten, te gekke  
 proefjes en demonstraties waar je mond van openvalt!

‘Koken 4 beginners’: Machtig Mexico
 Maandag 10/07/17 | 9-17u
 Locatie: OC Bossuit, Doorniksesteenweg 402, 8583 Bossuit
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: 10 euro
 Aantal: max 15
 Meebrengen: drankje, koek en bewaardoosje
 In onze reeks ‘Koken 4 beginners’ leren we iedere week enkele 
 makkelijke en leuke receptjes aan.  Deze keer dompelen we je onder  
 in de Mexicaanse keuken.  We maken guacamole, alcoholvrije   
 sangria  en tortilla’s.  
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Creaworkshop: kriebelbeesten*
 Woensdag 12/07/17 | 9-12u
 Locatie: Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem
 Leeftijd: 9-12 jaar
 Prijs: 10 euro  
 Aantal: max 20
 Kriebelbeesten is een workshop waarbij je van héél dichtbij kennis  
 maakt met allerlei insecten, spinnen, miljoen- en duizendpoten.

* kan gecombineerd worden met ‘It’s Magic’, breng je lunchpakket mee.

Creaworkshop: It’s Magic*
 Woensdag 12/07/17 | 13.30-17u
 Locatie: Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem
 Leeftijd: 9-12 jaar
 Prijs: 10 euro
 Aantal: max 20
 Meebrengen: volledig kaartspel
 Leer in deze workshop de beginselen van het goochelen.  Om 16 uur  
 mag je je trucjes aan je familie tonen in een goochelshow!

* kan gecombineerd worden met ‘kriebelbeesten’, breng je lunchpakket mee.

Creaworkshop: dromerige dromenvanger
 Donderdag 13/07/17 | 13.30-17u
 Locatie: Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: 8 euro
 Aantal: max 20
 We leren verschillende technieken aan om zelf een prachtige dromen 
 vanger te maken en te versieren!

Sportworkshop
 Vrijdag 14/07/17 | 9-16u
 Locatie: Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: 15 euro
 Aantal: max 20
 Meebrengen: Picknick, drankje, koek, sportieve kledij
 Bart Claessens leert ons vandaag streetsurfen,  
 freerunning, gamen in real life...
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Music Maestro
 Maandag 07/08/17 | 9-12u
 Locatie: OC Waarmaarde, Rijtstraat 4, 8581 Waarmaarde
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: 5 euro
 Aantal: max 20
 Droom je ervan om ooit op een podium het beste van jezelf te geven?  
 Dan kunnen wij jou daarbij helpen! We gaan zelf aan de slag met  
 verschillende materialen om onze eigen muziekinstrumenten te  
 bouwen.  

‘Koken 4 beginners’: Chocozot
 Woensdag 09/08/17 | 13.30-17u
 Locatie: OC Bossuit, Doorniksesteenweg 402, 8583 Bossuit
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: 8 euro
 Aantal: max 20
 Meebrengen: schort, plank, bewaardoos
 Deze week gaan we in onze reeks ‘Koken 4 beginners’ aan de slag  
 met chocolade!  We leren onze eigen choco maken, werken met pra- 
 liné en maken de lekkerste chocomousse.

SPA DAY
 Donderdag 10/08/17 | 9-17u
 Locatie: Spikkerelle
 Leeftijd: 8-12 jaar
 Prijs: 15 euro
 Aantal: max 20
 Meebrengen: picknick, bewaar-  
 doosjes, 2 handdoeken
 Vandaag gaan we onszelf eens goed in de watten leggen.  We leren  
 hoe we een bruisbal maken en wat ‘bodyscrub’ is.  Er is ook een team  
 van kappers en make-up artiesten aanwezig om ons helemaal te doen  
 stralen! 

Van maandag 17 juli t.e.m. vrijdag 4 augustus is 
er geen Grabbelaanbod.
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Dolle Dinosaurus
 Vrijdag 11/08/17 | 9-17u
 Locatie: OC Waarmaarde, Rijtstraat 4, 8581 Waarmaarde
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: 15 euro
 Aantal: max 20 
 Meebrengen: picknick, drankje en koek
 Wie is de tyranosaurus, de diplodocus of de triceratops? Geen enkele  
 dino is je na vandaag nog vreemd!  We leren Dimi Dino kennen,  
 bouwen een eigen dino in klei, we kijken naar ‘the good dinosaur’  
 en sluiten af met een dinozoektocht! 
 

Geen Grabbelaanbod op maandag 14 en  
dinsdag 15 augustus. 

‘t Ganzenhof
 Woensdag 16/08/17 | 8.30-17.30u
 Locatie: Bioboerderij ‘t Ganzenhof, Bosstraat 2, Avelgem
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: 6 euro (broodmaaltijd en drankjes inbegrepen)
 Aantal: max 12
 Meebrengen: laarzen en regenkledij bij slecht weer
 Samen met de medewerkers van Ubuntu beleven we een échte dag  
 op de boerderij. Steek je handen maar alvast uit de mouwen en maak  
 je klaar voor een interessante en leuke ervaring waarbij we wel eens  
 vuil zouden kunnen worden. Trek dus zeker kleren en schoenen aan  
 die vuil mogen worden!

Bobbejaanland
 Donderdag 17/08/17 | 8.30-18.30u
 Afspraak: Spikkerelle, Scheldelaan 6
 Leeftijd: 8-15 jaar
 Prijs: 25 euro
 Aantal: max 45
 Meebrengen: picknick, drankjes, koek, regenkledij bij slecht weer
 Sensatie en adrenaline verzekerd in dit supercoole pretpark!  Wat is  
 er leuker dan op een zonnige dag genieten van rollercoasters en nog  
 véél meer...
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Crea DIY: t-shirt Batikken
 Maandag 21/08/17 | 9-12u
 Locatie: OC Waarmaarde, Rijtstraat 4,  
 8581 Waarmaarde
 Leeftijd: 8-15 jaar
 Prijs: 5 euro | Aantal: max 20 
 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!   
 

‘Koken 4 beginners’: Vogelnestje
 Dinsdag 22/08/17 | 9-12.30u
 Locatie: OC Bossuit, Doorniksesteenweg 402, 8583 Bossuit
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: 8 euro (middagmaal inbegrepen)
 Aantal: max 20
 Meebrengen: schortje, plankje
 In onze reeks ‘Koken 4 beginners’ leren we elke week een nieuw en  
 makkelijk receptje aan. Deze week maken we superlekkere vogel- 
 nestjes met puree! Het hoogtepunt van de dag: smullen natuurlijk! 

Filmnamiddag: ‘GUS’
 Woensdag 23/08/17 | 13.30-16u
 Locatie: Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem
 Leeftijd: 6-12 jaar | Prijs: 2 euro
 Gus is een schuw vogeltje, alles behalve een durver. Maar grote  
 dromen heeft hij wel. Het moment van de grote vogeltrek is aangebro- 
 ken. Darius, die de zwerm al jaren aanvoert op de lange reis naar het  
 zuiden, kan deze keer niet mee. Al z’n geheime kennis over de route  
 moet hij toevertrouwen aan een opvolger. En dat wordt... Gus!  
 Die wil graag de wijde wereld ontdekken, maar is hij klaar voor zo’n  
 belangrijke opdracht?



Voor ‘t Speelplein en de Kinderclub
 Vrijdag 25/08/17 | 8-17u
 Locatie: OC Outrijve, Outrijveplein z.n., 8582 Outrijve
 Leeftijd: 2,5 - 12 jaar
 Prijs: 10 euro (incl. middageten)
 Alle speelpleinkinderen van 2,5 tot 12 jaar worden op vrijdag 25  
 augustus verwacht in OC Outrijve voor een spetterend slotfeest!  
 Lekkere hapjes en drankjes, grimestanden, springkastelen, optredens  
 van groot en klein en nog zoveel meer. Het wordt de perfecte  
 zomerafsluiter!  Alle ouders worden om 17u verwacht

SLOTHAPPENING
Vooraf inschrijven!
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VAKANTIEAANBOD
                ORGANISATIE

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
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