KAMPEN 2022

KROKUS-, PAAS-,
ZOMER-, EN HERFSTVAKANTIE

#SPORTERSBELEVENMEER

INHOUDSTAFEL

ALGEMENE INFO

Algemene info

INSCHRIJVEN EN ANNULEREN

Krokusvakantie 2022

Inschrijven vanaf donderdag 20 januari 2022 om 19 uur voor alle inwoners
van Zwevegem. Inschrijven vanaf maandag 24 januari 2022 om 19 uur voor
iedereen. Inschrijven kan enkel via onze webshop. Via deze weg zal u het
kamp ook onmiddellijk online moeten betalen.

Paasvakantie 2022 | week 1

Paasvakantie 2022 | week 2

Tip: probeer vooraf al eens in te loggen. Tussen 19 en 20 uur zitten we klaar
om je te helpen bij problemen. Je kan ons bellen op 056 76 58 00.

INSCHRIJVEN VIA

HTTPS://WEBSHOPZWEVEGEM.RECREATEX.BE
Via deze weg zal u ook onmiddellijk moeten betalen.

Zomervakantie 2022 | juli

Zomervakantie 2022 | augustus

Als je ingeschreven bent, dan verwachten we dat je er zal zijn. Wie een
kamp wil annuleren kan dit enkel schriftelijk met eventuele bijhorende
bewijsstukken via e-mail naar jeugd@zwevegem.be.
• Je kan kosteloos annuleren tot en met de 14de dag na de inschrijving.

Herfstvakantie 2022

• Bij annulatie vanaf de 15de dag na de inschrijving brengen we 25 euro
annulatiekosten in mindering van de terug te betalen deelnameprijs.
• Annuleer je uiterlijk één maand voor de aanvang van het kamp dan
behouden we 50% van de deelnameprijs.

Kampen en uitstappen op maat

• Annulatie kan uiterlijk 2 weken voor het kamp. Hierna is terugbetaling
niet meer mogelijk tenzij één van onderstaande uitzonderingen
van toepassing is.

Kampen in de regio
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ALGEMENE INFO
Uitzonderingen

VERZEKERING

Bij hospitalisatie van de deelnemer, ziekte van de deelnemer gedurende
minstens 3 aaneensluitende dagen of overlijden van een familielid (tot
2de graad) is een gedeeltelijke terugbetaling cfr. de afwezigheid mogelijk.
De afwezigheid moet steeds gestaafd worden met een bewijs van de
behandelende arts of een rouwbrief.’ Indien een kamp onvoldoende
inschrijvingen heeft, kan dit geannuleerd worden. U wordt hiervan tijdig op de
hoogte gebracht.

Elke deelnemer is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen tijdens de activiteiten.

UITPAS
Om deel te nemen aan ons kampen aanbod moet je in het bezit zijn van een
UiTPAS. Met deze pas ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid
en lichamelijke ongevallen. Een UiTPAS kost 3 euro en is onbeperkt geldig.
Je kunt een pas aankopen bij het loket vrije tijd in het Gemeentepunt, in de
gemeentelijke openbare bibliotheek of in de bibus.

KAMPUREN & OPVANG
Alle kampen starten om 9 uur en lopen tot 16.30 uur.
’s Morgens vanaf 7.30 u en ’s avonds tot 18 u wordt voor de kinderen die
deelnemen aan de kampen opvang voorzien op de kamplocatie.

MEER INFO?
Na de inschrijving en betaling ontvang je voor ieder kamp een afzonderlijke
infomail waarin je alles kan lezen over het kampverloop, de tijdstippen,
materiaal & kledij,…

VRIJE TIJD VOOR IEDEREEN
Ook kinderen met nood aan extra ondersteuning zijn welkom op onze
kampen. Gelieve vooraf contact op te nemen met onze dienst, zodat wij de
begeleiding beter kunnen afstemmen. Daarnaast hebben wij in ons aanbod
ook doelgroep specifieke kampen voor kinderen met nood aan extra
ondersteuning, dat aanbod kan je verder in onze brochure terugvinden.
Vrije tijd is er voor iedereen. Neem gerust vooraf contact op indien u info
wenst of vragen hebt omtrent gespreide betaling van onze kampen. Wist
je ook dat je elk jaar een fiscaal attest kan krijgen voor je belastingen en
dat tot de leeftijd van 14 jaar? En dat er terugbetaling mogelijk is via de
mutualiteit? Wij helpen u graag verder!

Kostprijs: 1 euro per begonnen halfuur.
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KANTIE 2022
KROKUSVA
ri - 4 maart 2022
28 februa

TOETA - TOETA

FUN GAMES

Kleutersportkamp met crea

Sportkamp i.s.m. Freestyle Fun Workshops

Toeeetaaa toeetaa daar klinkt de sirene. We stappen even in
de politiewagen, mogen de brandweerslang van een echte
brandweerwagen uitrollen en misschien zelfs even testen? Ook de
ambulance brengt ons deze week een bezoekje. We ontdekken
deze leuke beroepen en gaan zelf aan de slag. We rennen door de
brandweerkazerne en knutselen onze eigen dokterstas in elkaar. Kom
mee ontdekken!

We streetsurfen en bouwen een echt freerunning parcours in
de sportzaal. We trekken de bokshandschoenen aan voor een
partijtje boksen en we maken het donker om te’ glow in the
dark’ sporten. Een week lang omniFUN sporten in dit kamp!

Voor kinderen geboren in 2016 & 2017 & 2018 | 80 euro
Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

Voor kinderen in 2010 & 2011 & 2012 (groep1) & 2013 & 2014 & 2015
(groep 2) | 140 euro
Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

HET FILM ATELIER
Sport- en themakamp i.s.m. Mediaraven
We duiken deze week zowel de sportzaal als het filmatelier in,
Mediaraven komt langs met Studio Oscar. We leren jullie alles uit de
camera van een smartphone halen, maken de leukste video’s, regelen
het geluid en leren zelf monteren. We maken een eigen reclamespot en
een persoonlijke vlog. De andere helft van de dag bewegen we erop
los in de sportzaal!
Voor kinderen geboren in 2010 & 2011 & 2012 (groep1)
& 2013 & 2014 & 2015 (groep 2) | 150 euro
Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem
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PAASVAKANTIE 2022
4 april - 8 april 2022

BEZIGE BIJTJES

IN DE SPEELGOEDWINKEL
Sportkamp met crea en gezelschapsspelletjes
Deze week spelen we met reuze spelen in de sportzaal, maar ook met
kleine gezelschapsspelletjes. We knutselen ons eigen spel in elkaar en
ontdekken speelgoed van heel heel lang geleden. Speel je mee?

Kleutersportkamp met crea en bezoekjes

Voor kinderen geboren in 2013 & 2014 & 2015 | 80 euro

Zoem zoem mee met onze bijtjes deze week. We brengen een bezoek
aan een echt bijenhotel, helpen mee in de moestuin en bewegen als
zoemende bijen door de sportzaal. Ontmoet een echte imker en kom
smullen van heerlijke honing!

Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

Voor kinderen geboren in 2016 & 2017 & 2018 | 100 euro
Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

TEAM BIDON
Sportkamp i.s.m. Flamme Rouge
Tijdens dit kamp leren we de mooiste fietspaadjes kennen en brengen
we bezoekjes bij lokale boeren of aan een bos. Dit kampje is voor echte
fietsliefhebbers, want we leggen elke dag heel wat kilometers af. Op
het programma: behendigheid, fietstochten en leuke spelactiviteiten.
Voor kinderen geboren in 2010 & 2011 & 2012 | 135 euro

DE SPUWVURENDE DRAAK
Themakamp i.s.m. Tamboeri
In het bos woont een draak, maar niet zomaar een draak! Deze draak
spuwt geen vuur, maar ‘vuurt spuw’. Hij is bang van water. Een wel
erg gek soort draak dus. Uitgesloten door de andere draken, bang
voor vuur, doch vrolijk en drijvend op het moeras zingt hij, maakt hij
muziek, verkent hij het bos. Hij komt er bosgenoten tegen, die ook
een beetje vreemd zijn. In dit kampje is onze leuze: ‘zijn wie je bent is
ok!’. We spelen op muziekinstrumentjes en gaan creatief aan de slag
met materialen. Dit wisselen we af met ontspanning en speelse yoga
oefeningen.
Voor kinderen geboren in 2013 & 2014 & 2015 | 135 euro
Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem
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Locatie
Groene Kouter | Kouterstraat 80 A | 8550 Zwevegem

DE VERKLEEDKOFFER
Theaterkamp i.s.m. Kunstacademie Zwevegem
Voel je het kriebelen om een week lang te improviseren, acteren
en de leukste theaterspelletjes te spelen? Duik samen met ons de
verkleedkoffer in en speel jouw favoriete typetje. We ontdekken jouw
theatertalent samen met Barbara Demeyere.
Voor kinderen geboren in 2010 & 2011 & 2012 | 100 euro
Locatie
Kunstacademie Zwevegem | Otegemstraat 238 | 8550 Zwevegem
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11 april - 15 april 2022
WIEBEL WOBBELKAMP
Kleutersportkamp i.s.m. circus Tico
Wat kan jij allemaal met je lichaam? Een week lang ontdekken we wat
we allemaal kunnen met ons lichaam. We wiebelen en wobbelen en ook
Ergotherapie Abigail komt langs om samen met ons de wondere wereld
van de wobbel te ontdekken. We bouwen een klim- en klauterparcours
om te rollebollen en gebruiken onze handen en voeten om de mooiste
kunstwerken in elkaar te knutselen.
Voor kinderen geboren in 2016 & 2017 & 2018 | 120 euro
Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

BOUWKAMP
Themakamp i.s.m. Circus Remenos
Een week lang bouwen we binnen en buiten, we gaan aan de slag
met Lego en bouwen de gekste constructies. In de namiddag gaan
we voor het echte timmerwerk, we bouwen een speelhuisje in het
gemeentepark en daar horen ook meubeltjes bij. We gaan aan de slag
met de hamer, touw, nagels en hout. We timmeren, zagen en sjorren de
mooiste bouwwerken. Bouw samen met ons jouw droomspeelhuisje in
het gemeentepark.
Voor kinderen geboren in 2010 & 2011 & 2012 (groep 1)
& 2013 & 2014 & 2015 (groep 2) | 145 euro
Locatie
Groene Kouter | Kouterstraat 80 A | 8550 Zwevegem

SMASH!
Sportkamp i.s.m. Badmintonclub DZ99
Elke voormiddag komen de leukste sporten aan bod. Van atletiek tot
basketbal, we zien het allemaal passeren. In de namiddag geven we er
een lap op met onze rackets en leren de juiste badmintontechnieken
aan, op het einde van de week kan je zelfs de beste badmintonster aan.
Voor kinderen geboren in 2013 & 2014 & 2015 | 80 euro
Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem
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11 april - 15 april 2022
ROBOT STEM CAMP
DE ATLETIEKBAAN
Sportkamp i.s.m. Atletiekclub AZW
Atletiekclub AZW neemt je een week lang mee op de atletiekbaan.
Van sprinten, tot springen, van speerwerpen tot kogelstoten, het
staat allemaal op het programma. Altijd al eens willen proeven van de
atletieksport? Dan is dit jouw kans!
Voor kinderen geboren in 2009 & 2010 & 2011 & 2012 | 130 euro
Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

Themakamp i.s.m. Hogeschool Vives dienst
wetenschapscommunicatie
Kinderen leren de beginselen van programmeren en robotica via
tablet, overgoten met een sausje van creatieve prikkels en design.
We wisselen af met sport en spel, want enkel in een fit lichaam kan
het brein optimaal werken! De LEGO WeDo 2-sets liggen klaar (voor
iedereen een set) om eenvoudige programma’s voor de robot te
schrijven, mèt motor, sensoren en geluid. Ook STEM-projecten worden
uitgevoerd. Verwondering, enthousiasme èn leerplezier gegarandeerd.
Voor kinderen geboren in 2009, 2010, 2011 & 2012 | 130 euro
Locatie
VIVES MAAKLAB | Doorniksesteenweg 145 | Kortrijk
Opgelet! Bij dit kamp is er opvang ter plaatse van 8 tot 17 uur.

LATER WORD IK... STRIPTEKENAAR
Themakamp i.s.m. striptekenaar Randy Naessens
Zijn Jommeke, Suske en Wiske, De Rode ridder,… niet weg te denken
uit je boekenkast? Heb jij ook heel wat spannende verhalen in je
hoofd? Wil je die graag op papier zetten als een echt stripverhaal?
Onze striptekenaar leert je de kneepjes van het vak, het verhaal
en de personages bedenk je helemaal zelf. Een kamp voor jonge
tekentalenten met vooral een grote fantasie. Als klap op de vuurpijl
bezoeken we het stripmuseum in Brussel.
Voor kinderen geboren in 2010 & 2011 & 2012 | 110 euro
Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem
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TIE 2022
ZOMERVAKAN
li 2022
4 juli - 8 ju

MOOVIE OP SAFARI
Sport- en themakamp i.s.m. Multimove No Limit Team
Deze week slingeren we samen met Moovie als aapjes door de jungle,
we zetten onze safari hoed op en knutselen onze eigen verrekijker in
elkaar. We spotten wilde jungle dieren en racen als zebra’s door de
sportzaal. Durf jij over de wiebelende hangbrug stappen? Of relax jij
liever even in de hangmat? Stap in onze jeep, dan rijden we samen de
jungle in!

KIJK MIJN SCHADUW
Themakamp i.s.m. Mooss vzw
We spelen een week lang met onze schaduw. ‘s Avonds in bed lijkt
het gordijn een draak, de lamp een vampier, het nachtlichtje een elfje.
In het schemerdonker krijgen schaduwen vorm. Je speelt, danst en
zingt met schaduwen: je verandert een reus in een dwerg, meet jezelf
vleugels aan of een enorme rok. Je creëert schaduwen met je eigen
lichaam, met voorwerpen en met stukjes papier.
Voor kinderen geboren in 2016 & 2017 & 2018 | 150 euro

Voor kinderen geboren in 2016, 2017 & 2018 | 110 euro
Locatie
Gemeenteschool Heestert | Kerkhofplein 3| 8551 Heestert

KUUROORD VOOR KINDEREN
Themakamp
Welkom in de welness voor kinderen. Relaxen, de leukste
hoofdmassages en maskertjes op ons gezicht. Een voetbadje hier en
een rustig muziekje daar. Deze week zijn we allemaal lekker zen. We
verwennen onszelf met een gezond gerechtje en bouwen gezellige,
knusse hoekjes waar we naar de mooiste verhalen luisteren. We gaan
aan de slag met badzout en brouwen onze eigen zeepjes. Komen de
mama’s en papa’s op het einde van de week ook even piepen in ons
kuuroord? Dan geven wij jullie een heerlijke massage.
Voor kinderen geboren in 2016, 2017 & 2018 | 80 euro
Locatie
OC De Kapaaert | Stedestraat 39 | 8550 Zwevegem
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Locatie
Gemeenteschool Knokke | Maria Bernardastraat 27| 8550 Zwevegem

OP DE DANSVLOER
Danskamp i.s.m. Kreadance Diva
Kan jij niet stilzitten? Ben jij dol op dansen? Dan is dit danskamp een
aanrader! Je leert de allercoolste danspassen op hits van dit moment.
Je maakt kennis met alles wat met de danswereld te maken heeft!
Creativiteit, fantasie & muzikaliteit staan centraal. De week wordt
afgesloten met een show waarin we onze danskunsten laten zien.
Voor kinderen geboren in 2012 & 2013 (=groep 1) en 2014 & 2015
(= groep 2) | 95 euro
Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem
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4 juli - 8 juli 2022
IN DE CIRCUSTENT

UKULELE VOOR KINDEREN

Kunstenkamp i.s.m. Kunstacademie Zwevegem

Themakamp i.s.m. Tamboeri

Deze week duiken we de circustent in, we kruipen in de huid van de
circusdirecteur, als echte circusartiesten stelen de show op het podium.
Samen maken we de mooiste liedjes, zodat de koorddanseres over
het touw kan dansen en we gaan aan de slag met de kleuren van de
circustent. We schilderen, boetseren, zingen en dansen erop los. In dit
kampje word je onder professionele begeleiding ondergedompeld in
de kunstacademie. Je krijgt er een muziek-, woord- en beeld-bad. En
we ontdekken hoe de wonderlijke wereld van het circus kan inspireren
om op kunstige wijze aan de slag te gaan.

We ontdekken de wondere wereld van de ukulele, een muziekdocent
leert ons een week lang het instrument bespelen. Je hoeft voor dit
kampje nog niets te kunnen, we beginnen helemaal bij het begin. Leren
doen we al doende, samen, aan de hand van eenvoudige leuke liedjes.
Je leert al heel snel de eerste akkoorden aan en leert jezelf begeleiden
op dit superfijn en vrolijk instrument. Tussendoor is er ook tijd voor een
leuke crea activiteit of een spelletje. Wij zorgen voor een ukulele voor
elk kind tijdens dit kampje.

Voor kinderen geboren in 2012 & 2013 (=groep 1) en 2014 & 2015
(= groep 2) | 100 euro

Voor kinderen geboren in 2010, 2011 & 2012 | 150 euro
Locatie
Bibliotheek Zwevegem | Bekaertstraat 13 | 8550 Zwevegem

Locatie
Kunstacademie Zwevegem | Otegemstraat 238 | 8550 Zwevegem

CHEF KOKS
Themakamp i.s.m. Creafant vzw

Sportkamp i.s.m. Flamme Rouge

Als een echte chef ga je dit kamp aan het werk om heerlijke gerechten
en desserts op de tafel te brengen. Het bakken en koken wisselen
we af met tafeldecoraties knutselen, onze eigen koksmuts maken en
versieren, en nog zoveel meer creaplezier. Laat die Michelinsterren
maar komen!

Een week lang gaan we op de trappers staan, welkom in team bidon!
Een bike camp waarbij we de mooiste fietspaadjes van de buurt leren
kennen en onderweg de leukste bezoekjes brengen bij lokale boeren
of in het bos. Van behendigheid op de fiets, een fietstocht naar
Oudenaarde tot de Ronde van Zwevegem en het echte Flandrienspel.
In dit kamp worden heel wat kilometers gefietst, het is belangrijk dat uw
kind fietservaring heeft.

Voor kinderen geboren in 2010, 2011 & 2012 | 150 euro
Locatie
Jeugdcentrum De Brug | Otegemstraat 236 | 8550 Zwevegem
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COUREUR

Voor kinderen geboren in 2008, 2009 & 2010 | 135 euro
Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem
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4 juli - 8 juli 2022

11 juli - 15 juli

2022

Opgelet! Nieuwe week

!

TEENS REPAIR KAMP
Sportkamp i.s.m. Vives Repair Café
Een week lang dompelen we jullie onder in het recycle verhaal, we
leren wat circulaire economie is en ontdekken vooral wat we zelf kunnen
doen. Elke voormiddag krijgen we bezoek van een Repair Coach, die
ons leert om oude spullen nieuw leven in te blazen. In de namiddag
ontdekken we wat een kringwinkel doet, hoe de etensrestjes van het
schoolrestaurant veranderen in biogas en gaan we aan de slag in het
naaiatelier om van een oud kledingstuk iets nieuws te creëren. Een
week vol upcycling en repair fun in dit kamp!

DE KOEKJESFABRIEK
Themakamp
Rollen met de deegrol, even proeven van de suiker en de melk of
aan de slag met een echte mixer! Welkom in de koekjesfabriek. We
bakken en kokerellen erop los maar gaan ook op avontuur met het
Koekenmannetje, hij neemt ons mee doorheen de fabriek. Rollebollen
als een bolletje deeg of ronddraaien als een echte mixer. Onze eigen
taartdoos knutselen en een echte koksmuts op ons hoofd. Kom mee
roeren in de kookpotten.

Voor kinderen geboren in 2008, 2009 & 2010 | 120 euro
Locatie
OC De Kappaert | Stedestraat 39 | 8550 Zwevegem

Voor kinderen geboren in 2016, 2017 & 2018 | 80 euro
Locatie
Jeugdcentrum De Brug | Otegemstraat 236 | 8550 Zwevegem

ROBOT STEM CAMP

Themakamp i.s.m. Hogeschool Vives dienst
wetenschapscommunicatie
Kinderen leren de beginselen van programmeren en robotica via
tablet, overgoten met een sausje van creatieve prikkels en design.
We wisselen af met sport en spel, want enkel in een fit lichaam kan
het brein optimaal werken! De LEGO WeDo 2-sets liggen klaar (voor
iedereen een set) om eenvoudige programma’s voor de robot te
schrijven, mèt motor, sensoren en geluid. Ook STEM-projecten worden
uitgevoerd. Verwondering, enthousiasme èn leerplezier gegarandeerd.
Voor kinderen geboren in 2012, 2013 & 2014 | 130 euro
Locatie
VIVES MAAKLAB | Doorniksesteenweg 145 | Kortrijk
Opgelet! Bij dit kamp is er opvang ter plaatse van 8 tot 17 uur.
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IN DE DISCO
Sportkamp i.s.m. Sportievak
Sportie neemt je een week lang mee in de wereld van muziek en
dans. Als echte danssterren zingen en swingen we door de sportzaal.
Schudden met onze billen, zwaaien met onze handen en rondjes
draaien. We bewegen met ons ganse lichaam op het ritme van de
muziek. Een danser moeten ook kunnen glijden, rollen en springen,
we leren deze week al onze spieren gebruiken om op het einde van de
week te schitteren als echte danssterren.
Voor kinderen geboren in 2017 & 2018 | 100 euro
Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem
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11 juli - 15 juli 2022
WATERKICKS
HELDEN IN DE SPORTZAAL
Sportkamp i.s.m. Sportievak
Trek jouw superman cape aan en vlieg samen met ons door de
sportzaal! Als spiderman klimmen en klauteren we over de leukste
parcours, we gaan op reddingsmissie en leren de kneepjes van het
Superhelden-vak! Welke superheld ben jij deze week? We worden nog
sneller, sterker en leniger tijdens deze superheldenweek.
Voor kinderen geboren in geboren in 2016 & 2017 | 100 euro
Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

Themakamp i.s.m. Oenanthe
Ben jij een echte waterrat? Dan is dit kamp zeker iets voor jou:
kajakken, aqua piste, raften, vlotten bouwen, snorkelen in de duiktank,
waterballen, zorb,... er komen ook heel wat andere avontuurlijke
activiteiten aan bod. We trekken er ook een dag op uit naar zee. Maak
je borst maar nat, dit kamp wordt kicken!
Voor kinderen geboren in 2007 & 2008 & 2009 (= groep 1) en 2010 &
2011 & 2012 (= groep 2) | 160 euro
Locatie
Transfo site | Transfostraat 3 | Zwevegem

ROBOT STEM KAMP
GROENE VINGERS

Themakamp i.s.m. Hogeschool Vives dienst
wetenschapscommunicatie

Deze week spelen en sporten we buiten! We gaan aan de slag in de
moestuin en brengen een bezoekje aan de tuin van Adem en Eten.
Planten zaadjes in de mooiste bloempotten en ontdekken de leukste
kriebelbeestjes in de natuur. Verstoppertje in het park en rennen op
blote voeten door het groene gras.

Kinderen leren de beginselen van programmeren en robotica via tablet,
overgoten met een sausje van creatieve prikkels en design. We wisselen
af met sport en spel, want enkel in een fit lichaam kan het brein
optimaal werken! Er is ook een sessie ‘Engels voor beginners’ voorzien.
De LEGO WeDo 2-sets liggen klaar om eenvoudige programma’s
voor de robot te schrijven. Verwondering, enthousiasme èn leerplezier
gegarandeerd.

Voor kinderen geboren in 2013 & 2014 & 2015 | 80 euro

Voor kinderen geboren in 2012, 2013 & 2014 | 130 euro

Locatie
Groene Kouter | Kouterstraat 80A | 8550 Zwevegem

Locatie
VIVES MAAKLAB | Doorniksesteenweg 145 | Kortrijk

Themakamp met crea en uitstapjes

Opgelet! Bij dit kamp is er opvang ter plaatse van 8 tot 17 uur.
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MENEER BEER
Themakamp

DE BOUWFABRIEK
Sportkamp met crea
We bouwen met dozen de grootste torens en stapelen de blokken tot
muurtjes waarachter we ons kunnen verstoppen. We bouwen huisjes
met duplo blokken en gaan in de crea ook aan de slag met echte
bouwmaterialen zoals hamers en spijkers. We knutselen een huisje van
karton en bouwen in de sportzaal ons eigen klim- en klauterparcours.
Zet je helm op en bouw mee aan een fantastische week vol sport en
crea.

Dag Meneer Beer, heb jij ook een neus om mee te snuffelen? En
poten om over zachte en harde paadjes te rennen? Kan jij met je grote
ogen ook door kleine gaatjes kijken? We gaan samen met Meneer
Beer horen, voelen en ruiken. We ontdekken onze zintuigen. We
stoppen onze handen in een grote voeldoos, bouwen een eigen blote
voetenpad en proeven met onze ogen dicht. En Meneer Beer, die is
vooral zacht, heel zacht!
Voor kinderen geboren in 2016, 2017 & 2018 | 65 euro
Locatie
Gemeenteschool Knokke | Maria Bernardastraat 27| 8550 Zwevegem

Voor kinderen geboren in 2016, 2017 & 2018 | 65 euro
Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

JUMP OUT!
OP AVONTUUR IN HET KOSMOSBOS

Sportkamp

Themakamp i.s.m. Tamboeri

Springtouwen, trampoline’s en zelfs een bezoek aan een reuze
trampolinepark. We springen deze week in het rond als echte
kangoeroe’s. Een gek sprongetje in het zwembad, haasje over tijdens
de leukste tikspelen en huppen op het springkasteel. Spring hoog, ver
en over elkaar, let’s jump!

In het kosmosbos klinkt en beweegt alles anders. Wie woont er in het
kosmosbos? We gaan op ontdekking, we bewegen, dansen, maken
muziek, knutselen met de gekste materialen EN doen speelse yoga
werkvormen, allemaal in het thema ‘kosmos’ , ‘bos’ en ‘kosmosbos’
natuurlijk! Een vierdaagse vol avontuur, spel, ontspanning en muzische
expressie!
Voor kinderen geboren in 2016, 2017 & 2018 | 135 euro

Voor kinderen geboren in 2013, 2014 & 2015 | 100 euro
Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaerstaat 4| 8550 Zwevegem

Locatie
Jeugdcentrum De Brug | Otegemstraat 236 | 8550 Zwevegem
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s 2022

16 augustus - 19 agustu

ROBOT STEM KAMP
LATER WORD IK... SCHRIJVER
Themakamp i.s.m. Bieke Vanlaeken
Is het je grootste droom om een boek te schrijven? Weet je niet hoe je
eraan moet beginnen? Op het ‘schrijfkamp’ leer je alle tips & tricks! Hoe
creëer je een boeiend personage? Hoe wordt een verhaal opgebouwd?
Hoe ontwerp je een boeiende wereld waarin je lezer kan verdwalen? We
spelen taalspelletjes, schrijven ons eigen verhaal en duiken onder in de
magische wereld van de fantasie!

Themakamp i.s.m. Hogeschool Vives dienst
wetenschapscommunicatie
Kinderen leren de beginselen van programmeren en robotica via tablet,
overgoten met een sausje van creatieve prikkels en design. We wisselen
af met sport en spel, want enkel in een fit lichaam kan het brein
optimaal werken! De gloednieuwe LEGO SPIKE robots liggen klaar om
eenvoudige of moeilijker programma’s voor de robot te schrijven, mèt
motor, sensoren en geluid. Automatisch parkeren, snelheidswedstrijd,
automatisering ... alles is mogelijk. Ook STEM-projecten worden
uitgevoerd. Verwondering, enthousiasme èn leerplezier gegarandeerd.

Voor kinderen geboren in 2009 & 2010 & 2011 & 2012 & 2013 | 80 euro
Locatie
Bibliotheek Zwevegem | Bekaertstraat 13 | 8550 Zwevegem

Voor kinderen geboren in 2009, 2010, 2011 & 2012 | 104 euro
Locatie
VIVES MAAKLAB | Doorniksesteenweg 145 | Kortrijk
Opgelet! Bij dit kamp is er opvang ter plaatse van 8 tot 17 uur.

DE ATLETIEKBAAN
Sportkamp i.s.m. Atletiekclub AZW

Themakamp i.s.m. Oenanthe

Atletiekclub AZW neemt je een weke lang mee op de atletiekbaan.
Van sprinten, tot springen, van speerwerpen tot kogelstoten, het
staat allemaal op het programma. Altijd al eens willen proeven van de
atletieksport? Dan is dit jouw kans!

Een avontuurlijke week op de Transfosite, dit is een kamp voor echte
avonturiers. Funpaintball, muurklimmen, speleobox, touwenparcours,
laser shooting, kajak, teambuilding, archery shoot, adventure park en
nog veel meer. Dit wordt weer een week vol spanning en sensatie!

Voor kinderen geboren in 2009 & 2010 & 2011 & 2012 | 105 euro

Voor kinderen en jongeren geboren in 2008 & 2009 & 2010 (= groep 1)
en 2011 & 2012 & 2013 (= groep 2) | 135 euro

Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem
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AVONTURENKAMP

Locatie
Transfo site | Transfostraat 3 | Zwevegem
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16 augustus - 19 agustu

22 augustus - 26 agustu

s 2022

Opgelet! Nieuwe week

!

ROBOT STEM KAMP
Themakamp i.s.m. Hogeschool Vives dienst wetenschapscomm.
Kinderen leren de beginselen van programmeren en robotica via tablet,
overgoten met een sausje van creatieve prikkels en design. We wisselen
af met sport en spel, want enkel in een fit lichaam kan het brein
optimaal werken! De gloednieuwe LEGO SPIKE robots liggen klaar om
eenvoudige of moeilijker programma’s voor de robot te schrijven, mèt
motor, sensoren en geluid. Automatisch parkeren, snelheidswedstrijd,
automatisering ... alles is mogelijk. Ook STEM-projecten worden
uitgevoerd. Verwondering, enthousiasme èn leerplezier gegarandeerd.

MOOVIE VLIEGT NAAR DE MAAN
Sport- en themakamp i.s.m. Multimove No Limit Team
Moovie vliegt deze week met z’n raket naar de maan. Ga je met ons
mee? Trek dan snel jouw astronautenpak aan. We vangen sterren,
huppelen over de maan en ontmoeten gekke marsmannetjes. We
bouwen een echte sterrenkijker, de grootste raket en zoeken de
mooiste maanstenen uit. Zet de motoren aan, dan vliegen we samen
supersnel door de sportzaal!

Voor kinderen geboren in 2009, 2010, 2011 & 2012 | 104 euro
Locatie
Groene Kouter | Kouterstraat 80A | 8550 Zwevegem

Voor kinderen geboren in geboren in 2016, 2017 & 2018 | 110 euro
Locatie
Gemeenteschool Heestert | Kerkhofplein 3| 8551 Heestert

Opgelet! Bij dit kamp is er opvang ter plaatse van 8 tot 17 uur.

HIHIHI HOHOHO HUHUHU
Theaterkamp i.s.m. Amadeo Kollectif
Laten we samen lachen! We ontmoeten deze week de gekste
personages die ons doen schaterlachen. We wandelen door de
Mumobox vol gekke geluiden en vormen. We luisteren naar de gekste
verhalen en vertellen grappige mopjes aan elkaar. Een week vol gieren
en brullen van het lachen, een week vol verbeelding, dans en muziek!
Voor kinderen geboren in 2016 & 2017 & 2018 | 150 euro
Locatie
Bibliotheek Zwevegem | Bekaertstraat 13 | 8550 Zwevegem
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22 augustus - 26 agustu
FEEST IN ONS HUIS
Themakamp

Deze week vieren we feest, we hangen de vlaggen uit, knutselen de
mooiste slingers en versieren de lekkerste verjaardagstaart. We zingen
de mooiste feestliedjes, brouwen heerlijke drankjes en boxen ons
eigen feestje in elkaar. Een kerstfeestje, een carnavalsstoet tot een echt
trouwfeest, deze week zien we de leukste feestjes voorbij komen. Zet je
feesthoed op en feest met ons mee.

In rollerland loopt alles op wieltjes. We rijden op de gekste fietsen,
leggen een parcours af met de step en oefenen fietsbehendigheid met
onze eigen fiets. We gaan aan de slag met kleine skateboardjes en
rollen in het rond met de leukste rolschaatsen. Maar ook wijzelf rollen
door de sportzaal, we laten ballen rollen en oefenen ons evenwicht op
rollende tonnen. Deze week draait alles in het rond!

Voor kinderen geboren in 2016 & 2017 & 2018 | 80 euro

Voor kinderen geboren in 2010 & 2011 & 2012 (groep1) & 2013 &
2014 & 2015 (groep 2) | 80 euro

Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

KOOKKUNSTEN
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ROLLERLAND
Sportkamp

OP DE DANSVLOER

Themakamp i.s.m. Amadeo Kollectif

Themakamp i.s.m. Kreadance Diva

Tijdens dit kamp gaan we koken en kunst combineren. We gaan op
zoek naar vormen en kleuren, we creëren landschappen en personages
op ons bord. Al spelend leren en ontdekken we. We gaan creatief aan
de slag met verschillende materialen. Kookkunsten is spelen met eten,
zonder te verspillen of weg te gooien. Eens klaar met experimenteren
gaan we de ingrediënten letterlijk in de soep draaien.

Kan jij niet stilzitten? Ben jij dol op dansen? Dan is dit kamp een
aanrader! Je leert de aller coolste danspassen op hits van dit moment.
Je maakt kennis met alles wat met de danswereld te maken heeft!
Creativiteit, fantasie & muzikaliteit staan centraal. De week wordt
afgesloten met een show waarin we onze danskunsten laten zien.

Voor kinderen geboren in geboren in 2013 & 2014 & 2015 | 150 euro

Voor kinderen geboren in 2008 & 2009 (= groep 1) en 2010 & 2011
(= groep 2) | 95 euro

Locatie
Jeugdcentrum De Brug | Otegemstraat 236 | 8550 Zwevegemt

Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem
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s 2022

22 augustus - 26 agustu

HET PODIUM OP

HERFSTVAKANTIE 2022
31 oktober, 3 en 4 noveber

2022

ag 1 en woensdag 2
Opgelet! Op allerheiligen en allerzielen, dinsd
november, zijn al onze werkingen gesloten.

Theaterkamp i.s.m. Kunstacademie Zwevegem
Heeft de theatermicrobe jou ook te pakken? Voel je het kriebelen om
een week lang te improviseren, acteren en personages te vertolken?
Ontdek verborgen kanten van jezelf met Barbara Demeyere. Jullie
spelen een week lang de pannen van het dak. Op vrijdag brengen jullie
een voorstelling en wordt de week met een oorverdovend applaus
afgesloten. Hopelijk ben jij er ook bij!
Voor kinderen geboren in 2007 & 2008 & 2009 & 2010 | 95 euro
Locatie
Kunstacademie Zwevegem | Otegemstraat 238 | 8550 Zwevegem

VLIEGENSVLUG
Kleutersportkamp met crea
We ontdekken deze week alles wat vliegt, hoog, hoger, hoogst. Van
papieren vliegtuigjes, tot raketten of een vogel met de mooiste kleuren.
We vliegen vliegensvlug door de sportzaal en knutselen onze eigen
vlieger in elkaar.
Voor kinderen geboren in 2017, 2018 & 2019 | 50 euro
Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

IN DE LUCHT
Sportkamp
Deze week houden we jongleerballetjes in de lucht, springen we op
de trampoline, doen we aan speerwerpen en slaan we met onze racket
de pluimpjes zo hoog als we kunnen. We ontdekken alle sporten ‘In de
lucht’!
Voor kinderen geboren in 2011, 2012 & 2013 (= groep 1) en 2014,
2015 & 2016 (= groep 2) | 50 euro
Locatie
Sporthal Sportpunt Zwevegem | Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

30

31

EN
KAMPEN EN UITSTAPP
OP MAAT
Heeft jouw kind nood aan extra ondersteuning? Op deze pagina kan je onze
doelgroepspecifieke kampen en daguitstappen terugvinden alsook het
aanbod in de regio. Wens je meer info? Neem dan zeker eens contact op met
de organisator.

QUOTE VAN EEN OUDER
“Chapeau dat jullie een divers programma konden samenstellen én de
gepaste begeleiding voorzien! Dergelijke initiatieven maken van Zwevegem
een échte inclusieve gemeente.”

PAASVAKANTIE 2022
DE BOER OP!

Dinsdag 12 april

Daguitstap voor kinderen met nood aan extra
ondersteuning i.s.m. vzw De Stroom
Welkom bij Boerderij ’t Herreke. Maak kennis met het echte leven
op de boerderij. Help mee in de stallen en ontdek welke dieren
er allemaal leven. We maken een ritje op een pony en helpen bij
het voederen. Altijd al een de slag willen gaan als echte boer of
boerin? Trek dan snel je laarzen aan en ga met ons mee op pad.

ZOMERVAKAN
T
11 - 15 juli 2022

IE 2022

MET HANDEN EN VOETEN!
Kamp voor kinderen met nood aan extra ondersteuning
i.s.m. vzw De Stroom
We ontdekken een week lang wat we allemaal kunnen met onze
handen en voeten. We knutselen ons eigen blotevoeten pad in
elkaar en gaan met onze handen aan de slag in de techniekklas om
onze eigen robot te ontwikkelen. We krijgen een heerlijke hand- en
voetmassage, dompelen onze voeten in schuimende voetbadjes
en ontdekken dat we ook kunst kunnen maken met onze handen
en voeten.
Voor lagere schoolkinderen met nood aan extra ondersteuning,
we splitsen de groep op volgens de leeftijd, zodat we specifieke
activiteiten kunnen aanbieden | 120 euro per week, 24 euro per
dag
Locatie
De Klim-op school en OC De Kappaert | Stedestraat 39 | 8550
Zwevegem

Voor lagere schoolkinderen met nood aan extra ondersteuning |
30 euro
Locatie vertrek (we vertrekken stipt om 9 uur!)
Jeugdcentrum De Brug | Otegemstraat 236 | Zwevegem
Locatie afhalen (afhalen om 13 uur)
Pontstraat 90 | 8551 Deerlijk
Meebrengen: picknick, voldoende drankjes.
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Kampen en uitstappen

op maat

ZOMERVAKANTIE 2022

HET DIERENHOTEL

22 - 26 augustus 2022

KAMPEN IN DE REGIO

Kamp voor kinderen met nood aan extra ondersteuning i.s.m. vzw
De Stroom

KRIEBELKAMP: WELKOM RUIMTEVAARDER (Harelbeke)
11 tot en met 15 april 2022

Deze week komt de dierenarts langs in ons dierenhotel en we ontmoeten
een té gek huisdier. We trekken naar het dierenasiel voor een wandeling
met de honden. We boetseren een dier, duiken het zwembad in als vis en
rennen door de sportzaal als racende zebra’s. Welkom in het dierenhotel!

Voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar | 90 euro
Contact: Jeugd Harelbeke - 056 73 34 80 of jeugd@harelbeke.be

Voor lagere schoolkinderen met nood aan extra ondersteuning, we
splitsen de groep op volgens de leeftijd, zodat we specifieke activiteiten
kunnen aanbieden | 120 euro per week, 24 euro per dag
Locatie
De Klim-op school en OC De Kappaert | Stedestraat 39 | 8550 Zwevegem

KRIEBELKAMP: MUZIKAAL KABAAL (Harelbeke)
12 tot en met 15 juli 2022
Voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar | 90 euro
Contact: Jeugd Harelbeke - 056 73 34 80 of jeugd@harelbeke.be

AANBOD FLADDER (Deerlijk)
Pasen/zomer 2022
Voor verschillende leeftijden
Contact: fladder@kindervriend.be

HERFSTVAKAN

TIE 2022

Donderdag 3 no
vember

AVONTURELURE
Daguitstap voor kinderen met nood aan extra ondersteuning
i.s.m. vzw De Stroom
Samen met Oenanthe gaan we de avonturensport ontdekken. Durf jij
het hoogteparcours aan, of een ritje op de death ride? Samen
ontdekken we een voormiddag lang de meest avontuurlijke sporten.
Voor lagere schoolkinderen met nood aan extra ondersteuning | 30
euro
Locatie (vertrekken om 9 uur, afhalen om 13 uur)
Transfo site | Blokellestraat 113b | 8550 Zwevegem
Meenemen: picknick, voldoende drankjes.
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VAKANTIEKAMPEN IN
SPEELPUNT
WaiWai organiseert tijdens de paas- en zomervakantie verschillende
kampjes in Speelpunt. Kinderen vanaf 5 tot en met 12 jaar gaan er
samen met Lemmie, de mascotte, op avontuur. Onder professionele
begeleiding van WaiWai beleeft je avonturier sport-, spel-, knutsel- en
zwemactiviteiten.
Je kan kiezen uit zes verschillende kampthema’s!
Ontdek ze allemaal op de website van Speelpunt:

www.speelpunt.be/nl/groepen/vakantiekampjes/
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Openingsuren en contactgegevens
Vrije tijd
Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem
056 76 58 00
jeugd@zwevegem.be -sport@zwevegem.be – bibliotheek@zwevegem.be
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur
Woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur

Volg jij ons al op Facebook & Instagram?
Benieuwd naar al onze avonturen?
Like en volg dan zeker de pagina’s van Jeugddienst Zwevegem!
Op onze pagina kan je alle info terugvinden omtrent onze vakantiewerkingen.
De laatste nieuwtjes van de kindergemeenteraad, maar ook een leuke
buitenspeeltip of een toffe jeugdfuif voor onze jongeren.

