
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

A     V     E     L     G     E     M

Inschrijven voor het gemeentelijk vakantieaanbod  
Voor het vakantieaanbod kan zowel in Spikkerelle als in de sportdienst 
ingeschreven worden vanaf maandag 15 januari 2018 om 9 uur.   
Er kan ook via de webshop van de gemeente Avelgem ingeschreven  
worden: www.avelgem.be/webshop.   
 
Voor de themaweek en de losse activiteiten van ‘Onderwaterwereld’ 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.

www.avelgem.be/vakantieaanbod

KROKUSVAKANTIE 2018

THEMA-ACTIVITEITEN 
OF THEMAKAMP  

ONDERWATERWERELD 
 

THEMAZWEMMEN

Praktische informatie

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. 
 



Elke dag van de vakantie wordt er van 14.00 tot 16.30 uur een opblaasbaar object in het water gelegd en 
iedere dag is er een ander thema in het zwembad.  Hiervoor moet niet op voorhand ingeschreven worden.
 

Prijzenduiken  
Maandag 12.02.2018 van 14.00 tot 16.30 uur  
Zwembad Ter Muncken Avelgem 
Maak ieder half uur kans op een prachtige prijs door het 
opduiken van een winnend nummer.  
Voor kinderen ouder dan 7 jaar. Kinderen jonger dan  
7 jaar moeten in het water vergezeld zijn van een  
volwassene.
Deelnameprijs: tarief van een zwembeurt 
 

Tomboladuiken 
Dinsdag 13.02.2018 van 14.00 tot 16.30 uur  
Zwembad Ter Muncken Avelgem 
Kom zwemmen en maak kans om een 10-beurten-kaart 
te winnen.  
Voor kinderen ouder dan 7 jaar. Kinderen jonger dan 7 jaar moeten in het water vergezeld zijn van een  
volwassene.
Deelnameprijs: tarief van een zwembeurt 
 

Pannenkoekzwemmen 
Woensdag 14.02.2018 van 14.00 tot 16.30 uur  
Zwembad Ter Muncken Avelgem 
Kom zwemmen en geniet achteraf van een gratis pannenkoek en chocomelk.  Er worden pannenkoeken 
geserveerd tot 16.45 uur.  
Voor kinderen ouder dan 7 jaar. Kinderen jonger dan 7 jaar moeten in het water vergezeld zijn van een  
volwassene.
Deelnameprijs: tarief van een zwembeurt 
 

Hinderniszwemmen 
Donderdag 15.02.2018 van 14.00 tot 16.30 uur  
Zwembad Ter Muncken Avelgem 
De hele namiddag leggen we het zwembad vol met hindernissen: een groot opblaasbaar object,  
drijfmatten, duikhoepels en nog zo veel meer. 
Voor kinderen ouder dan 7 jaar. Kinderen jonger dan 7 jaar moeten in het water vergezeld zijn van een  
volwassene.
Deelnameprijs: tarief van een zwembeurt 
 

Discozwemmen 
Vrijdag 16.02.2018 van 14.00 tot 16.30 uur  
Zwembad Ter Muncken Avelgem 
Zwem mee in een echte discosfeer met leuke muziek en amusante discoverlichting.  
Voor kinderen ouder dan 7 jaar. Kinderen jonger dan 7 jaar moeten in het water vergezeld zijn van een  
volwassene.
Deelnameprijs: tarief van een zwembeurt 
 
 

THEMAZWEMMEN
Wist je dat wetenschappers nog maar 5% van de oceaan hebben onderzocht?  De overige 95% is nog 
steeds één groot mysterie. Reden genoeg dus om de onderwaterwereld van dichtbij te bekijken!  
 
Inschrijven kan voor een volledige week (kamp-formule) of je kan een selectie maken uit de 9 activiteiten.  
De losse activiteiten hebben elk hun prijs en kosten samen € 65.  Kies je de kamp-formule dan krijg je € 10 
korting en betaal je € 55!  Over de middag is er telkens opvang voorzien. 
 
Meebrengen (elke dag): picknick, drankje en koek 
 
 

Crea-atelier: Wilde waterdieren  
Maandag 12.02.2018 van 9.00 tot 12.00 uur  
Spikkerelle | € 5 | 6-12 jaar | max. 20 deelnemers 
 

Spelnamiddag: Finding Dory 
Maandag 12.02.2018 van 13.00 tot 17.00 uur  
Spikkerelle | € 5 | 6-12 jaar | max. 20 deelnemers 
 

Spelvoormiddag: Piraten Zeeslag  
Dinsdag 13.02.2018 van 9.00 tot 12.00 uur  
OC Bossuit | € 5 | 6-12 jaar | max. 20 deelnemers 
 

Koken: Watertandend lekkere desserts 
Dinsdag 13.02.2018 van 13.00 tot 17.00 uur  
OC Bossuit | € 8 | 6-12 jaar | max. 20 deelnemers 
Meebrengen: schort, snijplankje, mes, bewaardoos  
 

Spelvoormiddag: Zeemeermin-man  
Woensdag 14.02.2018 van 9.00 tot 12.00 uur  
Spikkerelle | € 5 | 6-12 jaar | max. 20 deelnemers 
 

Film: De kleine Zeemeermin 
Woensdag 14.02.2018 van 13.00 tot 17.00 uur  
Spikkerelle | € 2 | 6-12 jaar | max. 300 deelnemers 
 

Crea-atelier: Petflessen Pret 
Donderdag 15.02.2018 van 9.00 tot 12.00 uur  
Spikkerelle | € 5 | 6-12 jaar | max. 20 deelnemers 
Meebrengen: 4 petflessen, 1 oude binnenband van een fiets 
 

Bathbombs en zeep maken 
Donderdag 15.02.2018 van 13.00 tot 17.00 uur  
Spikkerelle | € 5 | 6-12 jaar | max. 20 deelnemers

THEMAWEEK ‘ONDERWATERWERELD’

Uitstap: Oceade 
Vrijdag 16.02.2018 van 9.00 tot  
18.00 uur  
Afspraak: Spikkerelle | € 25 |  
6-14 jaar | max. 40 deelnemers 
Meebrengen: zwemgerief en picknick 
 
Nadat we ons een volledige week 
hebben ondergedompeld in de wereld 
van de otters, de haaien en de vissen 
gaan we zelf het waterratje uithangen! 
Ga met ons mee naar het fantastische 
Océade, een levendig wildwaterpret-
park in Brussel met tal van glijbanen! 
Daal de Caméléon af in de kleur van 
jouw keuze en trotseer de impressio-
nante Anaconda met een band voor 1, 
2 of 3 personen of meet je beste tijd in 
de Ourganan, een glijbaan met olym-
pische kracht.


