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webshop 
gemeente Avelgem

Inschrijven voor het gemeentelijk vakantieaanbod  
Voor het vakantieaanbod van de paasvakantie en de zomervakantie kan  
je inschrijven in Spikkerelle en in het sportcentrum vanaf maandag 5 maart 
2018 om 9 uur.  Je kan ook inschrijven via de webshop van de  
gemeente Avelgem: www.avelgem.be/webshop.   
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijven voor de speelpleinwerking 
Voor ’t Speelplein en de Kinderclub hoef je vooraf niet in te schrijven.  
Om deel te nemen moet je enkel over een UiTPAS beschikken én moet je 
éénmalig registreren.  
Een UiTPAS aankopen en registreren kan zowel in Spikkerelle als online. 

Deelnemen aan ’t Speelplein of de Kinderclub is enkel mogelijk op vertoon 
van jouw UiTPAS. Vergeet dus niet jouw UiTPAS elke dag mee te brengen. 
 
De facturatie gebeurt na afloop van de vakantie. 
 
Voor de daguitstappen van ‘t Speelplein en de Kinderclub en de slothappening 
moet je steeds vooraf inschrijven. Inschrijven kan enkel online, in Spikkerelle 
of in het sportcentrum. 
 

Vrijetijdspas wordt UiTPAS 
Vanaf dit jaar heb je niet langer een vrijetijdspas 
én een uitpas nodig. Alles werd geïntegreerd in  
1 pas, de UiTPAS. Met jouw UiTPAS kan je vanaf 
nu zowel inschrijven voor de speelpleinwerking 
als UiTPASpunten sparen.  

Om deel te nemen aan de speelpleinwerking 
‘t Speelplein en de Kinderclub moet je over 
een UiTPAS beschikken. 
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Heb je nog geen UiTPAS of Vrijetijdspas?  
Kom dan langs in Spikkerelle om een UiTPAS aan te kopen en te registreren 
voor de speelpleinwerking of vraag jouw UiTPAS online aan.  
Een UiTPAS kost éénmalig € 3. 

Heb je reeds een vrijetijdspas maar nog geen UiTPAS?  
Kom dan langs in Spikkerelle om jouw vrijetijdspas te vervangen door een 
UiTPAS en te registreren voor de speelpleinwerking.  

Heb je reeds een UiTPAS?  
Kom dan langs in Spikkerelle om jouw UiTPAS te registreren voor de speel-
pleinwerking of vul het onlineformulier (www.avelgem.be/vakantieaanbod) in.  
Registreren is kosteloos maar wel noodzakelijk om te kunnen deelnemen. 
 
Punten sparen met UiTPAS
Bij alle 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 Spikkerelle en het sportcentrum.

Voordeeltarief UiTPAS
UiTPAS zuidwest voorziet een voordeeltarief voor personen met een laag 
inkomen. Wie geniet van het voordeeltarief betaalt maar € 1 voor de pas en 
krijgt 80 % korting bij deelname aan UiTPAS-activiteiten.   
Meer info: sociaal huis, Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem, 056 65 07 70.



 

Annuleren 
Bij annulatie door ziekte of overmacht moet er voor aanvang van de activiteit 
verwittigd worden.  Ziektebriefjes moeten binnen de week na de activiteit  
bezorgd worden bij de diensten. 

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 kan voorleggen.   

Fiscaal attest 
Voor alle activiteiten die hiervoor in aanmerking komen en waaraan jouw kind 
effectief heeft deelgenomen ontvang je een fiscaal attest in het jaar volgend 
op het jaar van de deelname. De fiscale attesten kunnen vanaf 10/05/18 via 
de webshop opgevraagd worden door volgende stappen te volgen: ga naar 
‘Mijn profiel’ en selecteer daar de rubriek ‘Historiek en overzichten’.  
Vervolgens kies je bij ‘Gewenste overzichten’ het luikje ‘Mijn fiscale attesten’.  
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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  
verzekering van het gemeentebestuur vergoed kunnen worden, op voorleg-
ging van de nodige bewijsstukken.  Het gemeentebestuur is niet verantwoor-
delijk 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. 
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 PAAS- 
VAKANTIE



Data 
Week 1: DINSDAG 03/04/18 t.e.m. vrijdag 06/04/18 
Week 2: Maandag 09/04/18 t.e.m. vrijdag 13/04/18 

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.  Kinderen 
die naar het 1ste leerjaar overgaan, mogen in de zomervakantie kiezen tussen 
de Kinderclub of ’t Speelplein.  

Locatie 
OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove 

Dagindeling 
8.00-9.00 uur: onthaal en inschrijvingen / vrij spel onder toezicht
9.00-11.30 uur: begeleide activiteit
11.30-12.30 uur: middagmaal 
Vanaf 13.00 uur: onthaal en inschrijvingen / vrij spel onder toezicht
13.30-16.00 uur: begeleide activiteit
16.00-16.15 uur: vieruurtje
16.15-17.00 uur: vrij spel onder toezicht
17.00-17.30 uur: afhalen kinderen 

Inschrijven 
Je moet niet op voorhand inschrijven; je moet enkel over een UiTPAS  
beschikken om te kunnen deelnemen.   
Voor uitstappen moet er wel op voorhand ingeschreven 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 8.00 tot 17.30 uur) 

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 om 9.00 uur doorgegeven.
Speelkledij: de kinderen komen best met gemakkelijke kledij die vuil mag  
worden.  Gelieve de kledij 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.  Er is ook een  
hoofdanimator aanwezig die fungeert als aanspreekpunt.  Bij de ingang vind je 
elke week een overzicht van wie aanwezig is.
Zindelijkheid: kindjes die naar de Kinderclub komen moeten reeds proper zijn.  
Er zijn geen voorzieningen voor het verversen van pampers.   
Middagdutje: er is geen mogelijkheid om tussenin te slapen.  Kinderen die nog 
een middagdutje nodig hebben, kunnen geen volle dagen naar de Kinderclub 
komen.
Zwemgerief: bij mooi weer mogen de kinderen zwemgerief en handdoek  
meebrengen voor waterspelletjes. 

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

 UiTPAS 
 nodig!
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Uitstappen KINDERCLUB paasvakantie
Inschrijven op voorhand!  Plaatsen zijn beperkt.   
Geen gewone werking in de Kinderclub. 
 
 Kinderboerderij Van Clé (Marke) 
 Dinsdag 03/04/18 | 13.00-17.30 uur
 Afspraak: OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove
 Prijs: € 10
 Aantal: max 45
 We maken op een speelse manier kennis met de dieren en het  
 boerderijleven.  
 Trek kleren en schoenen/laarzen aan die vuil mogen worden. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kasteel van Gaasbeek
 Dinsdag 10/04/18 | 8.30-17.30 uur
 Afspraak: OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove
 Prijs: € 15 - Aantal: max 45 
 Leeftijd: enkel voor kinderen die in de 2de of 3de kleuterklas zitten! 
 Meebrengen: picknick, drankje, koek, regenkledij bij slecht weer
  
 
Waan je een ridder of prinses in  
het kasteel van Gaasbeek.  
De nar van het kasteel is in slaap 
gevallen, kan jij de slaapkop  
wekken? Aan zijn hoed bengelt  
een lapje stof. Waar komt dat  
vandaan? 
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Wat?
Elke dag 6 tot 8 verschillende sporten 

Data 
Week 1: dinsdag 03/04/18 t.e.m. vrijdag 06/04/18 
Week 2: maandag 09/04/18 t.e.m. vrijdag 13/04/18  

Tijdstip 
Van 9.00 tot 17.00 uur (opvang 30 minuten voor en na de activiteit mogelijk) 

Dagindeling 
8.00-8.30 uur: onbewaakte opvang (sporthal open) 
8.30-9.00 uur: bewaakte opvang 
9.00-12.30 uur: omnisportactiviteiten (om het uur vijftien minuten pauze) 
12.30-13.30 uur: middagpauze: lunchpakket of naar huis gaan eten (briefje 
van de ouders ofwel afgehaald worden). 
Er wordt tijdens de middagpauze een film vertoond. 
13.30-17.00 uur: omnisportactiviteiten (om het uur vijftien minuten pauze) 
17.00-17.30 uur: bewaakte opvang 

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

Locatie 
Sportcentrum Ter Muncken, Doorniksesteenweg 226, 8580 Avelgem 

Prijs 
€ 56 voor week 1; € 70 voor week 2 (inclusief 2 drankjes per dag) 

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

Contact 
Sportdienst | sport@avelgem.be

OMNISPORTKAMP
Lagere school | Sportcentrum | Paasvakantie

Vooraf inschrijven en betalen
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Crea-atelier: DIY Stropzakjes
 Dinsdag 03/04/18 | 9.00-12.00 uur
 Locatie: Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: € 8
 Aantal: max 10
 In een ‘Do It Yourself-sessie’ maken we in samenwerking met ‘Pim 
 PamParty’ een hip stropzakje waar je alles mee kan doen! Een  
 nieuwe toffe turnzak nodig? Een linnenzak of schoenzak? Alles kan! 

Spelvoormiddag: Paaseierenzoektocht
 Woensdag 04/04/18 | 13.30 uur-17.00 uur
 Locatie: OC Bossuit, Doorniksesteenweg 402, 8583 Bossuit
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: € 3 
 Aantal: max 25
 De paasklokken zijn wat in de war en zijn een deel van hun eieren  
 verloren op weg naar huis. We maken samen een paasmandje en  
 gaan vervolgens op pad om ze te vinden (en op te eten)!  

Crea-atelier: DIY Porseleinen kopjes
 Donderdag 05/04/18 | 9.00-12.00 uur
 Locatie: OC Bossuit, Doorniksesteenweg 402, 8583 Bossuit
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: € 7
 Aantal: max 20
 In een  tweede  ‘Do It Yourself-sessie’ versieren we onze eigen  
 porseleinen kopjes.  Leuk als cadeautje voor mama of papa of  
 voor jezelf!  

GRABBELAANBOD
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Kook-atelier: Speculaas Paashaas
 Vrijdag 06/04/18 | 13.30-17.00 uur
 Locatie: OC Bossuit, Doorniksesteenweg  
 402, 8583 Bossuit
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: € 8
 Aantal: max 20 
 Meebrengen: bewaardoos, snijplank en   
 -mes, schort
 We gaan aan de slag met speculaas en maken onze eigen koekjes.  
 We gaan ook op ontdekking en leren enkele verrassende recepten  
 met speculaas kennen. 

Spelnamiddag: Olympische Paasspelen
 Maandag 09/04/18 | 13.30-17.00 uur
 Locatie: Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem
 Leeftijd: 6-12 jaar  
 Aantal: max 20
 Prijs: € 4
 De Olympische winter- en zomerspelen ken je, maar wij gaan een  
 stapje verder! We leren je heel wat leuke spelletjes aan in paasthema  
 en kijken wie in welke game uitblinkt.   

Superhelden 101
 Woensdag 11/04/18 | 9.00-12.30 uur  
 + eventueel film in de namiddag (13.30-16.00 uur)
 Locatie: Foyer Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: € 3 (+ ev. € 2 voor de film)
 Aantal: max 20 
 Meebrengen: picknick (indien de kinderen ook in de namiddag naar  
 de film komen) 
 Droom je ervan anderen te helpen? Schuilt er een superheld in jou?  
 Wij leren je graag de kneepjes van het vak kennen.  
 Met superheldennaam, cape en masker gaan we op pad! 
  
 In de middag kun je blijven voor ‘The Lego Batman Movie’. 
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Film: The Lego Batman Movie
 Woensdag 11/04/18 | 13.30-16.00 uur
 Locatie: Theaterzaal Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: € 2
 ‘The LEGO Batman Movie’ volgt het eenzame leven van LEGO®  
 Batman. Hij heeft slechts één vriend, zijn butler Alfred. Om zijn stad  
 Gotham van The Joker te redden, zal hij moeten samenwerken. Zijn  
 nieuwe side-kicks zullen zijn leven voorgoed veranderen!  

Crea-atelier: DIY Spaarpot
 Donderdag 12/04/18 | 9.00-12.00 uur
 Locatie: OC Waarmaarde, Rijtstraat 4, 8581 Waarmaarde
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: € 7
 Aantal: max 14
 In een ‘Do It Yourself-sessie’ maken we in samenwerking met ‘Pim  
 Pam Party’ een spaarpotje met foamclay. Iedereen krijgt zijn eigen  
 viervoeter (in miniformaat natuurlijk), die je zelf kan versieren. 

Kook-atelier: Creatief met groenten
 Vrijdag 13/04/18 | 13.30-17.00 uur
 Locatie: OC Bossuit, Doorniksesteenweg 402, 8583 Bossuit 
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: € 8
 Aantal: max 20
 Meebrengen: bewaardoos, snijplank en -mes, schort
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 ZOMER 
VAKANTIE



POPEILAND 
Er is nog geen informatie 

bekend over de  
editie van 2018.   

Meer info volgt via  
www.avelgem.be/ 
vakantieaanbod  
en via Facebook.



KINDERCLUB (blz. 7-9)
Kleuters | OC Kerkhove | Paas- en zomervakantie

Data 
Van maandag 02/07/18 t.e.m. donderdag 30/08/18 telkens van 8.00 tot 17.30 
uur.  Gesloten op woensdag 15 augustus.
Op vrijdag 31/08/18 is er de slothappening op het evenemententerrein aan 
Spikkerelle (voor ‘t Speelplein en de Kinderclub).  Info over de slothappening: 
blz. 31. 

Inschrijven 
Je moet niet op voorhand inschrijven; je moet enkel over een UiTPAS  
beschikken om te kunnen deelnemen.   
Voor uitstappen moet er wel op voorhand ingeschreven worden want de  
aantallen zijn beperkt.  Er is dan geen gewone werking in de Kinderclub. 
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Uitstappen  
(= op verplaatsing) - vooraf inschrijven!  
 Boudewijn Seapark in Brugge 
 Dinsdag 03/07/18 | 8.30-17.30 uur
 Afspraak: OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove
 Prijs: € 15 | Aantal: max 50
 Meebrengen: picknick, drankje, koek, regenkledij bij slecht weer 
 Boudewijn Seapark zorgt elk jaar voor een spetterend avontuur en  
	 dolfijne	verhalen!	Ondertussen	een	vaste	waarde	in	ons	aanbod,	want		
 er valt keer op keer heel wat te beleven! 
 

 Harry Malter in Destelbergen
 Dinsdag 10/07/18 | 8.30-17.30 uur
 Afspraak: OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove
 Prijs: € 17 | Aantal: max 45
 Meebrengen: picknick, drankje, koek, regenkledij bij slecht weer
 In Harry Malter verveel je je geen seconde. De vele attracties zullen  
 je ongetwijfeld bijblijven en ook de vele nieuwsgierige bewoners ma 
 ken het een dag om niet snel te vergeten! Het dierenpark is de ideale  
 gelegenheid voor kleuters om kennis te maken met stokstaartjes,  
 wasberen, papegaaien en zoveel meer!   



 Familiepark De Sierk in De Haan  
 Dinsdag 31/07/18 | 8.30-17.30 uur
 Afspraak: OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove
 Prijs: € 10 | Aantal: max 50
 Meebrengen: picknick, drankje, koek, regenkledij bij slecht weer 
 De Sierk is een thema-speelterrein waar kinderen zich kunnen ont- 
 poppen tot ware circusartiesten: gooien met diabolo’s, balanceren op  
 éénwielers, bengelen aan trapezes, evenwichtlopen op het  
 touwlopersparcours …  
 Een prachtig alternatief voor de drukke pretparken! 

 De Zonnegloed in Oostvleteren 
 Dinsdag 14/08/18 | 8.30-17.30 uur
 Afspraak: OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove
 Prijs: € 18 | Aantal: max 50
 Meebrengen: picknick, drankje, koek, regenkledij bij slecht weer 
 We gaan op ontdekking in dit dierenopvangcentrum in Vleteren! 
 
 
 Binnenspeeltuin ‘t Stadsboerderijtje   
 Oudenaarde 
 Dinsdag 21/08/18 | 13.30-17.30 uur
 Afspraak: OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8581 Kerkhove
 Prijs: € 10 | Aantal: max 45
 Meebrengen: drankje, koek, regenkledij bij slecht weer 
 De kleuters leven zich uit in de ‘soft zone’; een waar speelparadijs! 
  
  

Speciale activiteiten  
Inschrijven hoeft niet op voorhand; prijs: (halve)dagtarief  
 Themadag ‘De ruimte in...’ 
 DI 17/07/18 | 8.30-17.30 uur | ter plaatse 

  Themanamiddag ‘Spring-club’ 
 DI 24/07/18 | 13.00-17.30 uur | ter plaatse  
 
 Themadag ‘Colour Fest’ 
 DI 07/08/18 | 08.30-17.30 uur | ter plaatse

 Film ‘Ferdinand’   
 DO 30/08/18 | 13.00-17.30 uur | met de bus naar Spikkerelle  
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Data 
Van maandag 02/07/18 t.e.m. donderdag 30/08/18 telkens van 8.00 tot 17.30 
uur.  Gesloten op woensdag 15 augustus.
Op vrijdag 31/08/18 is er de slothappening op het evenemententerrein aan 
Spikkerelle (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: GC SPIKKERELLE 
Scheldelaan 6, 8580 Avelgem 
 
’t Speelplein verhuist! Maar niet gevreesd, we verlaten onze vaste stek in het 
OC van Outrijve enkel in 2018!
Omdat er in Outrijve op dit eigenste moment wordt gewerkt aan onze 
prachtige nieuwbouw, verhuizen we voor 1 zomer naar Spikkerelle.  Dit om de 
veiligheid van de kinderen te garanderen.  We zitten samen met verschillende 
gemeentelijke diensten zodat alles vlot zal verlopen en bereiden ons samen 
met de animatoren volop voor. Zo kunnen we van Spikkerelle een waar speel-
paradijs maken!  
De omgeving rond Spikkerelle zal tussen 7.45 en 17.30 uur verkeersvrij zijn 
om de veiligheid te garanderen. 
Parkeren kan op het Daniël Vermandereplein.  

Dagindeling 
8.00-9.00 uur: onthaal en inschrijvingen/vrij spel 
9.00-11.30 uur: begeleide activiteit
11.30-12.30 uur: middagmaal 
Vanaf 13.00 uur: onthaal en inschrijvingen/vrij spel 
13.30-16.00 uur: begeleide activiteit
16-16.15.00 uur: vieruurtje
16.15-17.00 uur: vrij spel 
17.00-17.30 uur: afhalen kinderen 

‘t SPEELPLEIN
Lagere school | Spikkerelle | Zomervakantie
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Themadagen 
Om het spannend te houden zal je elke maandag aan de ingang van het 
speelplein het thema kunnen ontdekken. Enkele voltreffers van vorig jaar ter 
inspiratie: Waanzinnige Wetenschappers, Avatar, Pokémon, Festivallitis, ... 

NIEUW: UITSTAPPEN (vooraf inschrijven!) 
Als extraatje deze zomer voorzien we twee uitstappen.  Op deze dagen is er 
géén gewone speelpleinwerking in Spikkerelle.    
 Woensdag 25/07/18: De Zonnegloed (blz. 28) 
 Woensdag 29/08/18: Walibi (blz. 30) 

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 

Inschrijven 
Je hoeft niet op voorhand in te schrijven; je moet enkel over een UiTPAS  
beschikken om te kunnen deelnemen.   
Voor uitstappen moet er wel op voorhand ingeschreven worden want de  
aantallen zijn beperkt.  Er is dan geen gewone werking. 

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 om 9 uur doorgegeven.
Speelkledij: de kinderen komen best met gemakkelijke kledij die vuil mag wor-
den.  Gelieve de kledij 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  
8.00 tot 17.30 uur)
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KAMPEN



Wat?
Elke dag 6 tot 8 verschillende sporten 

Data 
Week 1: maandag 02/07/18 t.e.m. vrijdag 06/07/18 - Afsluiter op vrijdag 
06/07/18: avonturendag in de Blaarmeersen in Gent 
Week 2: maandag 09/07/18 t.e.m. vrijdag 13/07/18 - Afsluiter op vrijdag 
13/07/18: avonturendag in Brugge (met zwemmen in subtropisch zwempara-
dijs Olympia) 

Tijdstip 
Van 9.00 tot 17.00 uur (opvang 30 minuten voor en na de activiteit mogelijk) 

Dagindeling 
8.00-8.30 uur: onbewaakte opvang (sporthal open) 
8.30-9.00 uur: bewaakte opvang 
9.00-12.30 uur: omnisportactiviteiten (om het uur vijftien minuten pauze) 
12.30-13.30 uur: middagpauze - lunchpakket of naar huis gaan eten (briefje 
van de ouders ofwel afgehaald worden). 
Er wordt tijdens de middagpauze een film vertoond. 
13.30-17.00 uur: omnisportactiviteiten (om het uur vijftien minuten pauze) 
17.00-17.30 uur: 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
OMNISPORTKAMP

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

Data 
Week 1: maandag 02/07/18 t.e.m. vrijdag 06/07/18 - Afsluiter op vrijdag 
06/07/18: avonturendag in de Blaarmeersen in Gent 
Week 2: maandag 09/07/18 t.e.m. vrijdag 13/07/18 - Afsluiter op vrijdag 
13/07/18: avonturendag in Brugge (met zwemmen in subtropisch zwempara-
dijs Olympia) 

Tijdstip 
Van 9.00 tot 17.00 uur 

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 en lunchpakket meebrengen 

Contact 
Sportdienst | sport@avelgem.be

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



Wat?
Combinatie van omnisportactiviteiten in de voormiddag en in de namiddag 
circusactiviteiten.  Word in één week een echte circusartiest! Van gooien met 
diabolo’s en bordjes draaien tot ton lopen en evenwichtsballen beheersen: 
het kan allemaal! Naast een leuk circusprogramma wordt ook nog heel wat 
geknutseld en gespeeld. Zo steken we in 1 week een fantastische circusshow 
in elkaar.  

Data 
Maandag 16/07/18 t.e.m. vrijdag 20/07/18 
9.00-17.00 uur (30 minuten opvang mogelijk enkel VOOR de activiteit). 

Locatie 
Sportcentrum Ter Muncken  

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

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

Specifieke info
Meebrengen: iedere dag zwemgerief en lunchpakket meebrengen 
Aantal: max 60 deelnemers

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

‘Circus’
SPORT-SPEL-BELEVINGSKAMP
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Vooraf inschrijven en betalen
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GRABBEL- 
AANBOD 

 
vooraf  

inschrijven! 
 



Gezelschapsspelletjesnamiddag
 Woensdag 04/07/18 | 13.30-17.00 uur
 Locatie: Ter Biest (bibliotheek Avelgem), Doorniksesteenweg 77A
 Leeftijd: 6-99 jaar
 Prijs: € 1
 Meebrengen: gezelschapsspelletjes
 Voor jong en (een beetje) ouder organiseren we een old-school  
 gezelschapsspelletjesmiddag!  Monopoly, jungle speed of UNO... 
 Voor iedereen wat wils! Neem gerust ook zelf je favoriete spel mee! 

 

Workshop: Dramalama i.s.m. Graffiti vzw
 Donderdag 05/07/18 | 9.00-12.30 uur
 Locatie: Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem  
 (aanmelden aan de balie)
 Leeftijd: 9-12 jaar
 Prijs: € 10
 Aantal: max 15
 Acteren is spelen! Tijdens Dramalama proeven we van verschillende  
 speltechnieken van theater: rollenspel, improvisatie… We beelden in  
 en uit en ontdekken nieuwe manieren om van ons te laten horen.

 

 Kook-atelier: Warme Bakker
 Vrijdag 06/07/18 |  
 13.30-17.00 uur
 Locatie: OC Bossuit,  
 Doorniksesteenweg 402,  
 8583 Bossuit
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: € 8
 Aantal: max 20 
 Meebrengen: schort,  
 snijplank, snijmes,  
 bewaardoosje
 Eclairs,	taartjes,	koeken,	flans,	…	bij	de	bakker	vind	je	heel	wat!	 
 We gaan met verschillende receptjes aan de slag om onze eigen  
 bakkerij op te starten.  
 Natuurlijk gaan we al onze lekkernijen ook uitgebreid proeven! 
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Crea-atelier: DIY Vriendschapsarmbandjes
 Dinsdag 10/07/18 | 9.00-12.00 uur
 Locatie: Conservatorium, Kasteelstraat 3, 8580 Avelgem
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: € 5 
 Aantal: max 20
 Origineel, kleurrijk, lief of stoer: vrolijk gekleurde vriendschapsarm- 
 bandjes zijn dat allemaal!  Ruitjes, visgraat of golfjes: ieder bandje  
 wordt uniek.  

 
Film: Coco
 Woensdag 11/07/18 | 13.30-16.00 uur
 Locatie: Theaterzaal Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem
 Leeftijd: 3-99 jaar 
 Prijs: € 2
 Miguel droomt ervan om net zoals zijn idool   
 Ernesto de la Cruz een  grote muzikant te  
 worden.  Jammer genoeg werd muziek  
 jaren geleden uit zijn familie verbannen!   
 Om zijn passie toch te kunnen volgen, zal   
 Miguel zich moeten bewijzen.   
 Zijn avontuur brengt hem tot in het prachtige Dodenrijk waar hij heel  
 wat ontdekt over zijn mysterieuze familiegeschiedenis.  

Ganzenhof
 Vrijdag 13/07/18 | 9.00-17.00 uur
 Afspraak: Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: € 6 (broodmaaltijd en drankjes inbegrepen) 
 Aantal: max 12
 Meebrengen: laarzen en regenkledij bij slecht weer
 Elk	jaar	weer	reuzefijn:	een	bezoek	aan	bio-boerderij	het	Ganzenhof!		
 Beleef samen met de mensen van Ubuntu een échte dag op de  
 boerderij. Trek kledij en schoenen aan die vuil mogen worden! 
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Van maandag 16 juli t.e.m.  
vrijdag 20 juli is er een  

sport-spel-belevingskamp  
in het thema circus.   

Meer info: blz. 23

Workshop: Lichtgraffiti i.s.m. Graffiti vzw
 Dinsdag 24/07/18 | 13.30-17.00 uur
 Locatie: Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem 
 Aanmelden aan de balie.
 Leeftijd: 9-12 jaar
 Prijs: € 10 
 Aantal: max 15
 Ooit al van light painting gehoord? We maken met een fototoestel  
 tekeningen door licht met onze handen te bewegen. Benieuwd hoe  
 dat kan? Kom het ontdekken én doen! 

Uitstap De Zonnegloed Oostvleteren 
Grabbelaanbod + uitstap ‘t Speelplein
 Woensdag 25/07/18 | 8.30-18.00 uur
 Afspraak: Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem
 Leeftijd: 6-14 jaar
 Prijs: € 15 - Aantal: max 50 
 Meebrengen: picknick en regenkledij bij slecht weer
 De Zonnegloed is een opvangcentrum dat dieren verzorgt en opvangt  
 die nergens anders meer een thuis vonden
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Kook-atelier: Frisse salades
 Dinsdag 31/07/18 | 9.00-12.00 uur
 Locatie: OC Bossuit, Doorniksesteenweg 402, 8583 Bossuit
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: € 5  
 Aantal: max 20 
 Meebrengen: snijplank, schort, bewaardoosje
 Op het menu vandaag: frisse pastasalade met   
 kip en een verrukkelijke couscoussalade.  
 Heerlijke gerechtjes die snel mee te nemen zijn   
 en ook nog eens snel gemaakt worden!  

Weerstation bouwen
 Woensdag 01/08/18 | 9.00-12.00 uur
 Locatie: Conservatorium, Kasteelstraat 3, 8580 Avelgem
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: € 5 
 Aantal: max 20 
 Nooit meer twijfelen welk weer het wordt met je eigen windwijzer,  
 regenmeter en barometer.  

Crea-atelier: DIY Sleutelhanger
 Donderdag 02/08/18 | 9.00-12.00 uur
 Locatie: Conservatorium, Kasteelstraat 3,  
 8580 Avelgem
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: € 8 
 Aantal: max 20 
 In een nieuwe ‘Do It Yourself-sessie’ in samenwerking met ‘Pim Pam  
 Party’ maken we onze eigen sleutelhangers met Foamclay.  
 Onze enige uitdaging voor vandaag: zo creatief mogelijk zijn! 

GEEN GRABBELAANBOD VAN  
6 tot 17 AUGUSTUS
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Kook-atelier: Feesthapjes
 Dinsdag 21/08/18 | 9.00-12.00 uur
 Locatie: OC Bossuit, Doorniksesteenweg 402, 8583 Bossuit
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: € 8 - Aantal: max 20 
 Meebrengen: schort, snijplank, snijmes, bewaardoos
 Bij het volgende familiefeest je (groot)ouders, tantes en nonkels   
 omver blazen met je kookkunsten? We helpen je alvast met het voor- 
 gerecht; minihamburgers, popcornballetjes,… smullen maar! 

Crea-atelier: DIY Textiel verven
 Woensdag 22/08/18 | 9.00-12.00 uur
 Locatie: OC Waarmaarde, Rijtstraat 4, 8581 Waarmaarde
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: € 5 - Aantal: max 20 
 Meebrengen: 1 katoenen t-shirt
 Een topper uit ons aanbod van vorig jaar en daarom  
 terug; batikken!  Leer samen met onze animatoren stap   
 voor stap hoe je je eigen stofjes kan pimpen  
 tot kleine meesterwerkjes!   
 

Ganzenhof
 Donderdag 23/08/18 | 9.00-17.00 uur
 Afspraak: Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: € 6 (broodmaaltijd en drankjes inbegrepen) - Aantal: max 12 
 Beleef een leuke dag op de bio-boerderij, trek kledij en schoenen aan  
 die vuil mogen worden!  

Crea-atelier: DIY Juwelen maken
 Maandag 27/08/18 | 9.00-12.00 uur
 Locatie: Conservatorium, Kasteelstraat 3, 8580 Avelgem
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: € 8 - Aantal: max 14 
 In een nieuwe ‘Do It Yourself-sessie’ in samenwerking met  
 ‘Pim Pam Party’ gaan we aan de slag met krimpfolie. 
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Sport-workshops i.s.m. Bart Claessens
 Dinsdag 28/08/18 | 9.00-16.00 uur
 Locatie: Parking Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem 
 Aanmelden aan de balie.
 Leeftijd: 6-12 jaar
 Prijs: € 15 | Aantal: max 20 
 Meebrengen: picknick, dankje en koek, sportieve kledij
 Van	je	schermen,	free	runnen	of	flip	&	flyeren!	Geen	idee	wat	we		
 daarmee bedoelen?  
 Kom samen met Bart Claessens ontdekken wat dit is!   

 

Uitstap Walibi 
Grabbelaanbod + uitstap ‘t Speelplein
 Woensdag 29/08/18 | 8.30-18.30 uur
 Afspraak: Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem
 Leeftijd: 6-14 jaar
 Prijs: € 25 - Aantal: max 60 
 Meebrengen: picknick, koek en drankje,regenkledij indien nodig
 We laten de drukte in Spikkerelle even voor wat ze is en trekken er  
 samen op uit naar Walibi!  Een megaleuk pretpark met een hele reeks  
 aan rollercoasters,  waterattracties en meer! Er valt heel wat te  
 beleven, dat is zeker. 

Film: Ferdinand
 Donderdag 30/08/18 
   14.00-16.00 uur
 Locatie: Spikkerelle,  
 Scheldelaan 6,  
 8580 Avelgem
 Leeftijd: 4-14 jaar
 Prijs: € 2 
 Ferdinand is een kleine, zachtaardige stier die geen vlieg zou kwaad  
 doen.  Op een dag komen 5 mannen langs om de grootste en snelste  
 stier te kiezen voor de stierengevechten in Madrid.   
 Tot zijn grote schrik wordt hij hiervoor gekozen!  
 Hoe zal hij het ervan afbrengen, zachtaardig als hij zelf is? 

(c) cinenews.be



Voor ‘t Speelplein en de Kinderclub
 Vrijdag 31/08/18 | 8.00-17.30 uur
 Locatie: Evenemententerrein, aan Spikkerelle Avelgem
 Leeftijd: 2,5 - 12 jaar
 Prijs: € 10 (incl. middageten)
 Alle speelpleinkinderen van 2.5 tot 12 jaar worden op vrijdag 31  
 augustus verwacht op het evenemententerrein 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 15.30 uur verwacht voor de show.   
 Er is bar voor de ouders vanaf 16.00 uur. 

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 
 
Inschrijven:
l Via de webshop: www.avelgem.be/webshop 
l Balie sportdienst (niet in het weekend): 
Schooljaar:
 . elke weekvoormiddag van 8.30 tot 12.00 uur (niet op vrijdag) 
 . elke weekavond van 17.00 tot 20.00 uur (niet op vrijdag) 
 . woensdagnamiddag van 13.00 tot 16.30 uur 
Schoolvakanties:
 . elke weeknamiddag van 14.00 tot 17.00 uur (niet op vrijdag) 
 . elke weekavond van 17.00 tot 20.00 uur (niet op vrijdag) 

Spikkerelle // Scheldelaan 6 // 8580 Avelgem 
056 65 30 90 // jeugd@avelgem.be // www.avelgem.be/spikkerelle 
 
Inschrijven:
l Via de webshop: www.avelgem.be/webshop 
l Balie dienst jeugd & cultuur: 
Openingstijden: 
Ma, Di, Do: 9.00 tot 12.00 uur 
Wo: 14.00 tot 18.00 uur 
Vr: 14.00 tot 19.00 uur 
Gesloten van 23/07/18 tem 12/08/18 
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