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Mix & match thema ‘Superster’ 

Thema-zwemnamiddagen 

2019 

KROKUS- VAKANTIE 
 

4-8 maart 



Elke dag in de krokusvakantie ligt er van 14.00 uur tot 16.30 uur een  
opblaasbaar speelobject in het zwembad van Avelgem 

en zijn er thema-activiteiten! 
 

Voor de thema-zwemactiviteiten moet je niet op voorhand inschrijven, je 
betaalt het tarief van een zwembeurt.  De activiteiten zijn geschikt voor 

kinderen vanaf 7 jaar.  Zijn de kinderen jonger dan 7 jaar, dan moeten ze 
begeleid worden door een volwassene in het water. 

 
 

ZWEMBAD- 
ACTIVITEITEN 

  
 Prijzenduiken 

Maandag 4 maart 2019 | 14.00 uur-16.30 uur 
Ieder half uur maak je kans om prachtige prijzen op te duiken! 

Tombolazwemmen 
Dinsdag 5 maart 2019 | 14.00 uur-16.30 uur 

Wie weet win jij wel een 10-beurten-zwemkaart! 

 Pannenkoekzwemmen 
Woensdag 6 maart 2019 | 14.00 uur-16.30 uur 

Sluit je zwemnamiddag af met een heerlijke pannenkoek!   Hinderniszwemmen 
Donderdag 7 maart 2019 | 14.00 uur-16.30 uur 

Zoek je weg tussen de drijfmatten, duikhoepels en andere hindernissen! 

 Discozwemmen 
Vrijdag 8 maart 2019 | 14.00 uur-16.30 uur 

Deze namiddag baadt het zwembad in een ware discosfeer!

Stel zelf je ideale vakantie samen op basis van de leeftijdsicoontjes.   
Maak je keuze uit de vele mix & match-activiteiten in het  

thema ‘Supersterren’. 
 

Inschrijven kan enkel per activiteit en moet vooraf gebeuren!   
Voor activiteiten op dezelfde dag, op dezelfde locatie en voor dezelfde 

leeftijdsgroep is er middagtoezicht.   
Wil je aan beide activiteiten deelnemen, breng dan je  

lunchpakket en drankje mee.  

 
 

MIX &  
MATCH 

  

 Crea: Fluoheldenmasker maken 
Maandag 4 maart 2019 | 09.00 uur-12.00 uur | Conservatorium | € 8 | 6-12 jaar 
Maak je eigen superheldmasker met vilt en rubber.   Superheldenspel 
Maandag 4 maart 2019 | 13.00 uur-17.00 uur | Conservatorium | € 5 | 6-12 jaar 
In leuke groepsspelen halen we onze echte heldenkrachten boven!   
Vergeet je heldenmasker of cape niet. 

 Start to dj 
Maandag 4 maart 2019 | 13.00 uur-17.00 uur | OC Waarmaarde | € 10 | 10-14 jaar 
Op een leuke en speelse manier leer je in deze dj-workshop de kneepjes van het vak.

mix
& 

match 



 Toneelworkshop 
Dinsdag 5 maart 2019 | 09.00 uur-12.00 uur | Conservatorium | € 8 | 6-12 jaar 
In deze toneelworkshop acteren, improviseren en schitteren we erop los!   De Sterrenshow 
Dinsdag 5 maart 2019 | 13.00 uur-17.00 uur | Conservatorium | € 8 | 6-12 jaar 
We zingen en dansen de pannen van het dak op ons sterrenpodium. 
Meebrengen: glitter & glamour outfits en leuke attributen. 

 Als echte tv-sterren naar Brussel 
Woensdag 6 maart 2019 | 08.00 uur-18.30 uur  
Afspraak: Spikkerelle | € 25 | 10-15 jaar 
Met de trein naar Brussel voor een superdag!  We bezoeken de VRT, Manneken Pis en  
het Manneken Pis museum en genieten van een echte Brusselse wafel. 
Meebrengen: lunchpakket, drankjes en eventueel een zakcentje.   Koken voor echte sterren 
Woensdag 6 maart 2019 | 09.00 uur-12.00 uur | Spikkerelle | € 8 | 6-12 jaar 
We maken echte starfood met Amerikaanse hapjes... mmmmmmmmmmm 
Wie in de namiddag aansluit kan de lekkernijen verorberen. 
Meebrengen: keukenmesje, plankje en eventueel een kookschort. 

 Crea: gelukspopjes maken 
Woensdag 6 maart 2019 | 13.00 uur-17.00 uur | OC Kerkhove | € 8 | 6-12 jaar 
Supersterren geloven in de kracht van geluksbrengertjes en daarom maken we er zelf één.  

 Kleutercarnaval 
Donderdag 7 maart 2019 | 09.00 uur-17.00 uur  
OC Kerkhove | € 9 | 2,5-6 jaar 
De kleuters vieren carnaval en dat zullen we  
geweten hebben: feesthoedjes en slingers knutse-
len, een te gek spel, een modeshow, leuke dans-
jes en een carnavalsparty. 
Meebrengen: lunchpakket, drankjes, verkleedkledij 
in een genaamtekende tas.   Hit in1dag 
Donderdag 7 maart 2019 | 09.00 uur-17.00 uur  
Conservatorium | € 15 | 8-14 jaar 
Samen met een muzikant nemen we onze eerst hit 
op en maken we een echte audio-opname. 
Meebrengen: lunchpakket, drankjes, koek. 

 Spinrag Kortrijk 
Vrijdag 8 maart 2019 | 09.00 uur-17.00 uur  
Afspraak: Spikkerelle | € 15 | 6-12 jaar 
We trekken naar het kinderkunstenfestival Spinrag 
en ontdekken er de kunstwereld op een speelse 
manier.  We pikken ook enkele workshops en  
voorstellingen mee. 
Meebrengen: lunchpakket, drankjes, koek.
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Sport- 
activiteiten 
6-12 jaar 

 

NIEUW:  
MIX & MATCH 
 
-losse vakantie-activiteiten 
-verschillende leeftijds- 
categorieën 
-verschillende soorten  
activiteiten 
 
MIX ER OP LOS!!v

VRIJETIJDSAANBOD JEUGD AVELGEM 
 
De inschrijvingen gaan van start op maandag 4 februari 2019 om 9 uur.   
Inschrijven kan aan de balie van de sportdienst, Spikkerelle en via de webshop. 
 
www.avelgem.be/vakantieaanbod | www.avelgem.be/webshop 
 
Inschrijven = betalen.  Bij annulatie door ziekte of overmacht moeten de bewijzen  
(ziektebriefjes of dergelijke) op de diensten binnengebracht worden binnen de week na de activiteit. 
 
Sportdienst: 056 65 30 60 . sport@avelgem.be 
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 & cultuur: 056 65 30 90 . jeugd@avelgem.be 
Openingstijden: 
Ma, Di, Do: 9u-12u // Wo: 14u-18u // Vr: 14u-19u 
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MIA-tarief voor de  
activiteiten in deze brochure. 

 


