
KAMPEN 2018
KROKUS-, PAAS- EN ZOMERVAKANTIE



ALGEMENE INFO

We plannen opnieuw een leuk aanbod kampen voor 
kinderen en jongeren van 3-15 jaar. 

INSCHRIJVEN & ANNULEREN? 

Vanaf donderdag 18 januari 2018 om 19 u. 
Inschrijven kan enkel via onze webshop. Via deze 
weg zal u het kamp ook onmiddellijk online moeten 
betalen. 

Annulatie kan tot uiterlijk 2 weken voor het kamp. 
Enkel bij ongeval of ziekte kan op een later tijdstip 
geannuleerd worden. In dit geval wordt altijd een 
doktersbriefje gevraagd. Er wordt steeds een 
annulatiekost van 10 euro aangerekend.

Indien een kamp onvoldoende inschrijvingen heeft, 
kan dit geannuleerd worden. U wordt hiervan tijdig 
op de hoogte gebracht. Wacht dus niet te lang om 
in te schrijven.

Tip: probeer vooraf al eens in te loggen. Tussen 19 u. 
en 20 u. zitten we klaar om je te helpen bij problemen. 
Je kan ons bellen op 056 76 59 80.

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 li-
chamelijke ongevallen. Een UiTPAS kost 3 euro en is 
onbeperkt geldig. Je kunt een pas aankopen op de 
dienst vrije tijd, aan de kassa van het zwembad Sport-
punt, in de gemeentelijke openbare bibliotheek of in 
de bibus. 



VERZEKERING?

Elke deelnemer is verzekerd voor burgerlijke aan-
sprakelijkheid en lichamelijke ongevallen tijdens de 
activiteiten. 

OPVANG?

’s Morgens vanaf 7.30 u en ’s avonds tot 18 u wordt 
voor de kinderen die deelnemen aan de kampen op-
vang voorzien op de kamplocatie.
Kostprijs: 1 euro per begonnen halfuur.

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/Dienst Jeugd Vrije tijd/Dienst Sport
tel. 056 76 59 80 tel. 056 76 58 00
jeugd@zwevegem.be sport@zwevegem.be

webshop: https://webshopzwevegem.recreatex.be

#sportersbelevenmeer



DAG IJSKONINGIN!
Kleutersportkamp met crea

Hoog in de bergen, waar het altijd bibber koud is, 
woont de ijskoningin in haar prachtige ijskasteel! 
Ze is gek op sneeuwballen werpen, ijstaartjes bak-
ken en huppelen tussen de sneeuwvlokken! Deze 
week glijden wij door haar ijskasteel als echte ijs-
prinsen & -prinsessen.

DATA:  12/02/’18 t.e.m. 16/02/’18 van  
9.00 u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2012 & 
2013

KOSTPRIJS: 65 euro
LOCATIE:  Sporthal Sportpunt Zwevegem |  

Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

DE PRETRAKET
Sportkamp met crea

Stap in onze pretraket, vlieg mee tussen sterren en 
planeten, bouw je eigen raket en word een echte 
astronaut! Rennen tussen een regen van planeten, 
klimmen & klauteren door ons heelal & rollen door 
het sterrenstof. 

DATA:  12/02/’18 t.e.m. 16/02/’18 van  
9.00 u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2010 & 
2011 

KOSTPRIJS: 65 euro
LOCATIE:  Sporthal Sportpunt Zwevegem | 

Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

DAGEN:
Maandag Sterrenstof Teambuilding & omnisport
Dinsdag De astronaut Klimmen, klauteren & omnisport
Woensdag De ruimte in Parachute spelen & omnisport
Donderdag Mijn raket Racket sporten & omnisport
Vrijdag De pretplaneet Zwemmen & omnisport

KROKUS 2018
12 FEBRUARI – 16 FEBRUARI 2018



IN DE KROKUSVAKANTIE KUNNEN KIDS VAN 
HET 1e TEM 6e LEERJAAR KIEZEN VOOR: 

INSCHRIJVINGEN PER DAG OF PER WEEK.

DE SPORTCARROUSEL
Sportkamp

Neem snel plaats in onze sportcarrousel, we 
draaien er de leukste sporten door deze week. 
Van het ballenkraam naar het reuzenrad en durf 
jij al eens overkop gaan? Of hou je het liever bij 
eendjes vissen en popcorn eten? Alles kan in 
onze sportcarrousel!

DATA:   12/02/’18 t.e.m. 16/02/’18 van  
9.00 u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:   voor kinderen geboren in 2006 
& 2007 & 2008 & 2009. Opgelet! 
Sporten gaat door in aparte 
leeftijdsgroepen 3e/4e leerjaar en 
5e/6e leerjaar. 

KOSTPRIJS: 65 euro
LOCATIE:  Sporthal Sportpunt Zwevegem |  

Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

DAGEN:
Maandag De draaimolen Atletiek & omnisport
Dinsdag Het ballenkraam Balsporten & omnisport
Woensdag Het reuzenrad Reuze spelen & omnisport
Donderdag Overkop Gymnastiek & omnisport
Vrijdag Eendjes vissen Zwemmen & omnisport



HET BIJENHOTEL
Kleutersportkamp met crea
Zoemmm zoemmm mee met onze bijtjes deze 
week. We gaan op stap met Maya de bij, brengen 
een bezoekje aan een echt bijenhotel en dansen 
als zoemende bijtjes door de sportzaal. Pas op 
van de prikkende bijen en proef van hun heerlijke 
honing uit de bijenkorf.

DATA:  3/04/’18 t.e.m. 6/04/’18 van  
9.00 u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2012 & 
2013

KOSTPRIJS:  65 euro
LOCATIE:  Sporthal Sportpunt Zwevegem |  

Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

MIJN MOESTUIN
Sportkamp met crea
Heb jij ook groene vingers? We helpen deze 
week in de buurttuin, planten onze eigen groen-
ten en nemen de mooiste bloempot mee naar 
huis. We spelen de leukste spelletjes samen met 
rups nooit genoeg, rennen over het grasveld en 
persen ons eigen fruitsapje.

DATA:  3/04/’18 t.e.m. 6/04/’18 van  
9.00 u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2010 & 
2011 

KOSTPRIJS: 65 euro
LOCATIE:  Sporthal Sportpunt Zwevegem |  

Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

PASEN 2018
3 APRIL – 6 APRIL 2018



RADIO ZEEBRA
Kleutermuziekkamp i.s.m. Tamboeri vzw
Koning Zeebra maakt zebradio! ... Wie nodigt hij 
uit in zijn studio? En wat hebben deze gasten te 
vertellen? Welke liederen en gedichten willen ze 
laten horen? We gaan samen op verkenning met 
Koning Zeebra door het ‘zebraradiolandschap’. 
Geholpen door instrumenten allerhande, liedjes 
allerlanden ... maar ... waar komen die dansende 
en yoga-ende dwergen nu plots vandaan?

DATA:  9/04/’18 t.e.m. 13/04/’18 van  
9.00 u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2012,  
2013 & 2014 

KOSTPRIJS: 120 euro
LOCATIE:  Kouterschool | Hendrik Conscience-

straat 28A | 8550 Zwevegem

MOLLEN MANIEREN
Sportkamp
Wie is de mol? Dat is vraag waar het in deze 
sportweek om draait! Er is een saboteur in het 
spel, iemand die de sportproeven en opdrach-
ten ‘express’ doet mislukken. Ontdek jij tegen 
het einde van week wie dat is? Let goed op, 
want onderweg passeren er heel wat tips. 

DATA:  3/04/’18 t.e.m. 6/04/’18 van  
9.00 u t.e.m. 16.30 u  

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2006 
& 2007 & 2008 & 2009. Opgelet! 
Sporten gaat door in aparte 
leeftijdsgroepen 3e/4e leerjaar en 
5e/6e leerjaar. 

KOSTPRIJS: 65 euro
LOCATIE:  Sporthal Sportpunt Zwevegem |  

Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

3 APRIL – 6 APRIL 2018

9 APRIL - 13 APRIL 2018



9 APRIL - 13 APRIL 2018

KASTAAR!
Kleutersportkamp met crea
Ben je een echte kapoen, een zotte meneer 
of madam en hou je wel van een beetje kat-
tekwaad? Deze week trekken we gekke bekken, 
vertellen we de leukste mopjes en halen kapoe-
nen streken uit. Pas maar op mama’s en papa’s 
want ik ben een echte kastaar! 

DATA:  9/04/’18 t.e.m. 13/04/’18 van 9.00 
u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2012 & 
2013

KOSTPRIJS:  65 euro
LOCATIE:  Sportpunt 1 Zwevegem |  

Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

KUUROORD VOOR KIDS
Themakamp i.s.m. Creafant vzw
Dit kamp staat garant voor een weekje verwen-
nerij! We leren masseren, maken scrubs, doen 
aan yoga, nemen voetbadjes en mogen elkaar 
eens lekker verwennen! En af en toe gaan we 
ook even uit de bol ;-)

DATA:  9/04/’18 t.e.m. 13/04/’18 van 9.00 
u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2009,  
2010 & 2011 

KOSTPRIJS:  120 euro
LOCATIE:  St-Paulus | Italiëlaan 6 | Zwevegem



9 APRIL - 13 APRIL 2018

DE POSTZAK IS ZOEK
Sportkamp met crea
Hé postbode, onze postzak is zoek! Samen met 
de postman gaan we op zoek naar de verdwe-
nen zak vol met brieven. We spelen het grote 
brievenbussen spel en schrijven de liefste brief. 
Postzegels kleven, brieven stempelen en langs 
brievenbussen fietsen als een echte postbode.

DATA:  9/04/’18 t.e.m. 13/04/’18 van  
9.00 u t.e.m. 16.30 u

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2010 & 
2011

KOSTPRIJS:  65 euro
LOCATIE:  Sportpunt 1 Zwevegem |  

Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

Opgelet! Voor het sporten verplaatsen we ons 
naar de sportzaal van De Groene Kouter.

RACKETLON
Sportkamp met crea
Deze week geven we er een mep op met onze 
rackets! Badminton, tennis en tafeltennis wed-
strijdjes. We leren de juiste technieken aan om 
tegen het einde van de week als een echte rac-
ketlon ster aan de slag te gaan. Elke namiddag 
krijgen we badminton les van Badmintonclub 
DZ99.

DATA:  9/04/’18 t.e.m. 13/04/’18 van  
9.00 u t.e.m. 16.30 u

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2008 & 
2009

KOSTPRIJS:  65 euro 
LOCATIE:  Sporthal Sportpunt Zwevegem | 

Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem



SLIDE
Sportkamp met skaten i.s.m. Marijn Verbruggen
Heb jij ook altijd al willen leren skaten? Deze week 
begeleiden professionals jou om de kneepjes van 
het echte skatewerk onder de knie te krijgen. Elke 
voormiddag gaan we aan de slag op het skate 
park onder begeleiding van Marijn Verbruggen. 
In de namiddag leven we ons uit in de sportzaal, 
wij kozen voor jullie de leukste teamsporten uit. 

DATA:  9/04/’18 t.e.m. 13/04/’18  
9.00 u t.e.m. 16.30 u

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in  
2004 & 2005 & 2006 & 2007 

KOSTPRIJS: 125 euro
LOCATIE:  Skatepark Jeugdcentrum De 

Brug | Otegemstraat 236 | 8550 
Zwevegem

Opgelet! Voor het sporten verplaatsen we ons 
naar de sportzaal van de Klim-op.

9 APRIL - 13 APRIL 2018

WORD STRIPTEKENAAR
Themakamp i.s.m. Randy Naessens
Zijn Jommeke, Suske en Wiske, De rode ridder, … 
niet weg te denken uit je boekenkast? Heb jij ook 
zo veel spannende verhalen in je hoofd?  Wil je die 
op papier zetten in een echt stripverhaal?  Een ech-
te striptekenaar leert je de kneepjes van het vak.  
Het verhaal en de personages bedenk je helemaal 
zelf. Dit is een kamp voor jonge tekentalenten met 
een grote fantasie… ‘Als klap op de vuurpijl bezoe-
ken we het indoor pretpark rond populaire Belgi-
sche stripfiguren ‘Comic Station’ te Antwerpen.

DATA:  9/04/’18 t.e.m. 13/04/’18 van  
9.00 u t.e.m. 16.30 u

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in  
2006, 2007 & 2008

KOSTPRIJS:  110 euro
LOCATIE:  Sportpunt | Bekaertstraat 4 | Zwevegem



ZOMER 2018
2 JULI - 6 JULI 2018

ELFEN EN DRAKEN
Kleuterthemakamp i.s.m. VZW Sterrencirkels 
Niets is nog zoals voorheen in het Toverbos 
sinds de eenhoorn ziek is. Zelfs de toverdrank 
van Merlijn kon niets helpen... We hebben cre-
atieve, magische elfjes en draken nodig die hun 
krachten willen bundelen om het grote gevaar 
af te wenden! Kom luisteren naar een spannend 
elfensprookje en stap mee door de poort naar 
elfen- en drakenland! We zingen, dansen, knut-
selen, leren een vuurademhaling en drakenyoga, 
spelen magische spelletjes, bouwen elfenhuisjes, 
... De laatste dag van het elfenkamp stellen we 
ons avontuur voor aan de mama´s en papa´s in 
een echte elfentheatervoorstelling!

DATA:  2/07/’18 t.e.m. 6/07/’18 van 9.00 u 
t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in  
2012, 2013 & 2014 

KOSTPRIJS: 120 euro
LOCATIE: St-Paulus | Italiëlaan 6 | Zwevegem

VUURHELDEN
Kleutersportkamp met crea 
Help het brandt! Haal de brandweerslang bo-
ven, zet je helm op en blus het vuur. We luisteren 
naar de verhalen van een echte brandweerman 
en gaan daarna zelf ook aan de slag. Een ech-
te brandweerman is supersnel, heel erg sterk en 
heeft heel wat klim -en klautertalent. Word jij ook 
een echte brandweerman of vrouw? 

DATA:  2/07/’18 t.e.m. 6/07/’18 van 9.00 u 
t.e.m. 16.30 u  

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in  
2012 & 2013 & 2014

KOSTPRIJS: 65 euro
LOCATIE:  Sportpunt 1 Zwevegem |  

Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem



DANSKAMP 
Themakamp i.s.m. Kreadance Diva 
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 & muzika-
liteit staan centraal. De week wordt afgesloten 
met een show waarin we onze danskunsten laten 
zien.

DATA:  2/07/’18 t.e.m. 6/07/’18 van  
9.00 u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2008 & 
2009 (= groep1) en 2010 & 2011 (= 
groep 2)

KOSTPRIJS: 90 euro
LOCATIE:  Fuifzaal Transfo | Transfostraat 9 | 

8550 Zwevegem

pleZAND
Sportkamp met crea
Zandkastelen bouwen, zand tussen je tenen en 
een parasol om te schuilen voor de zon.
Het is zomer en dat is plezant! We spelen de 
leukste strandspelletjes, van strandbal werpen 
tot een duik in het verfrissende zwembadwater. 
Kom mee zandkoekjes smullen met een zonne-
bril op je neus! 

DATA:  2/07/’18 t.e.m. 6/07/’18 van 9.00 u 
t.e.m. 16.30 u  

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in  
2009 & 2010 & 2011

KOSTPRIJS: 65 euro
LOCATIE:  Sportpunt 1 Zwevegem | 

Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

Opgelet! Voor het sporten verplaatsen we ons 
naar de sportzaal van de Groene Kouter.

2 JULI - 6 JULI 2018



DE CIRCUSSHOW KAN BEGINNEN!
Themakamp i.s.m. Kunstacademie Zwevegem 
HIER ZIJN CLOWNS EN ACROBATEN, TOE-
TERS EN BELLEN, LEEUWEN EN LEEUWINNEN 
MEER DAN WELKOM IN HET KA-CIRCUS!
We duiken onder in de wereld van het circus. Met 
zelf gecreëerde circusattributen spelen we grap-
pige clownscenes en gaan we aan de slag met 
muziekinstrumenten. Zet je rode neus maar op en 
beleef samen met juf Karine (Beeld), Juf Barba-
ra(Woord) en juf Emma (Muziek) van de kunstaca-
demie een te gekke week. 

DATA:  2/07/’18 t.e.m. 6/07/’18 van  
9.00 u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2008 & 
2009 (= groep1) en 2010 & 2011 (= 
groep 2)

KOSTPRIJS:  100 euro
LOCATIE:  Kunstacademie Zwevegem | 

Otegemstraat 238 | 8550 Zwevegem

Opgelet! We verzamelen voor dit kamp altijd in 
de Grabbelpas | Otegemstraat 236. 

HET LETTERCIRCUS
Sportkamp met taal & circustechnieken
In het lettercircus toveren we met Franse woor-
den en de leukste circustechnieken. Stelten lo-
pen, jongleren met doekjes of echte balletjes en 
wandelen over een Slack line. Als acrobaten een 
echt piramide bouwen en de toeschouwers ver-
welkomen met de woorden: ‘Bonjour madame & 
monsieur’. Komt dat zien, komt dat zien! 

DATA:  2/07/’18 t.e.m. 6/07/’18 van  
9.00 u t.e.m. 16.30 u  

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2005 & 
2006 & 2007 & 2008

KOSTPRIJS: 75 euro
LOCATIE:  Sporthal Klim op | Straat | 8550 

Zwevegem

2 JULI - 6 JULI 2018



LEGO EDUCATION KAMP
Themakamp i.s.m. Hogeschool Vives dienst 
wetenschapscommunicatie
Kinderen leren de beginselen van programme-
ren en robotica via tablet, overgoten met een 
sausje van creatieve prikkels en design. We wis-
selen 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 eenvou-
dige programma’s voor de robot te schrijven. Van 
groene kikker naar helikopterrobot tot handige 
truck, mèt motor, sensoren en geluid. Verwonde-
ring, enthousiasme èn leerplezier gegarandeerd.

DATA:  2/07/’18 t.e.m. 6/07/’18 van  
9.00 u t.e.m. 16.00 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2008 & 2009
KOSTPRIJS: 120 euro
LOCATIE:  MAAKlab | Doorniksesteenweg 145 

| 8500 Kortrijk

Opgelet! Bij dit kamp is er opvang ter plaatse 
van 8.00 u tot 17.00 u

WATERKICKS 
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, 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! 

DATA:  2/07/’18 t.e.m. 6/07/’18 van  
9.00 u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen en jongeren geboren 
in 2003, 2004 & 2005 (= groep 1) 
en 2006, 2007 & 2008 (= groep 2)

KOSTPRIJS: 155 euro
LOCATIE:  Transfosite | Transfostraat 9 |  

8550 Zwevegem

2 JULI - 6 JULI 2018



9 JULI – 13 JULI 2018

NAAR DE CAMPING!
Kleuterthemakamp i.s.m. Tsjaka kampen vzw
Slapen in een tent, ons eigen vuur maken, zelf 
koken,... Er komt haal wat kijken bij kamperen! 
Tijdens deze week trekken we met z’n allen op 
avontuur en worden we echte kampeerders.

DATA:  9/07/’18 t.e.m. 13/07/’18 van 9.00 
u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2012,  
2013 & 2014 

KOSTPRIJS: 90 euro
LOCATIE: St-Paulus | Italiëlaan 6 | Zwevegem

IEDEREEN POEPCHIQUE
Kleutersportkamp met crea
Deze week is iedereen poepchique: we dragen 
strikjes, een hoed of een ring met een diamant. 
We bakken de lekkerste galahapjes en lopen 
vliegensvlug over de rode loper. Dansen als 
een meneertje of mevrouwtje en lachen naar de 
camera’s. Hou je klaar voor een week vol bling 
bling, glitters & glamour. 

DATA:  9/07/’18 t.e.m. 13/07/’18 van 9.00 
u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2012 &  
2013 & 2014

KOSTPRIJS: 65 euro
LOCATIE:  Sporthal Sportpunt Zwevegem | 

Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem



9 JULI – 13 JULI 2018

BOLLE BEER
Sportkamp met crea 
Wat je van beren leren kan, dat moet je echt pro-
beren man! Er zijn beren in alle maten, er zijn 
beren die praten en onze bolle beer die kan nog 
veel meer. Met onze berenpoten wandelen we 
door het beestenbos. Speel samen met bolle 
beer en z’n vrienden bereleuke spelletjes. 

DATA:  9/07/’18 t.e.m. 13/07/’18 van 9.00 
u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2010 & 
2011

KOSTPRIJS: 65 euro
LOCATIE:  Sporthal Sportpunt Zwevegem | 

Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

Opgelet! Voor het sporten verplaatsen we ons 
naar de sportzaal van de Groene Kouter.

KEUKENPRINSEN EN KEUKENPRINSESSEN
Themakamp i.s.m. Creafant vzw 
Als een echte chef ga je aan het werk om heerlij-
ke gerechten en desserts op de tafel te brengen. 
Het bakken en koken wisselen we af met tafeld-
ecoraties knutselen, onze eigen koksmuts maken 
en versieren en nog zoveel meer creaplezier.

DATA:  9/07/’18 t.e.m. 13/07/’18 van 9.00 
u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2010 & 
2011 

KOSTPRIJS: 120 euro
LOCATIE:  Kouterschool | Hendrik 

Consciencestraat 28A | 8550 
Zwevegem



MAGIE EN STUNTS!
Goochel & sportkamp i.s.m. Magical Moments
Tijdens dit kamp gooi je elke dag de spieren los, 
een mengelmoes van sporten komt aan bod. Na 
de lunch ga je als tovenaarsleerling aan de slag. 
Geheime toverformules en spectaculaire stunts, 
tijdens dit kamp leer je de trucs van een echte to-
venaar en onthult hij heel wat goochelgeheimen. 

DATA:  9/07/’18 t.e.m. 13/07/’18 van 9.00 
u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2008 & 
2009

KOSTPRIJS: 100 euro 
LOCATIE:  Jeugdcentrum De Brug | 

Otegemstraat 236 | 8550 Zwevegem

Opgelet! Na de ochtendopvang & het aanmel-
den verplaatsen we ons naar de gebouwen van 
de Klim-op.

9 JULI – 13 JULI 2018

LEGO EDUCATION KAMP
Themakamp i.s.m. Hogeschool Vives dienst 
wetenschapscommunicatie
Kinderen leren de beginselen van programmeren en 
robotica via tablet, overgoten met een sausje van cre-
atieve 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 be-
ginners’ voorzien. De LEGO WeDo 2-sets liggen klaar 
om eenvoudige programma’s voor de robot te schrij-
ven. Van groene kikker naar helikopterrobot tot han-
dige truck, mèt motor, sensoren en geluid. Verwonde-
ring, enthousiasme èn leerplezier gegarandeerd.

DATA:  9/07/’18 t.e.m. 13/07/’18 van 9.00 u 
t.e.m. 16.00 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2008 & 2009 
KOSTPRIJS: 120 euro
LOCATIE:  MAAKlab | Doorniksesteenweg 145 | 

8500 Kortrijk

Opgelet! Bij dit kamp is er opvang ter plaatse 
van 8.00 u tot 17.00 u



DE BOUWFABRIEK
Bouw & sportkamp i.s.m. Jeugd, cultuur &  
wetenschap
We bouwen deze week aan onze teamspirit, elke 
namiddag ontdek je de leukste teambuilding ac-
tiviteiten. In de voormiddag gaan we aan de slag 
met verschillende materialen en bouwen een ge-
weldig gewelf. We zagen de latten en ringen op 
maat, boren de gaten. We construeren met zijn 
allen een enorme tentconstructie en we pakken 
ze in met doeken.

DATA:  9/07/’18 t.e.m. 13/07/’18 van 9.00 
u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2005 & 
2006 & 2007

KOSTPRIJS: 110 euro
LOCATIE:  Jeugdcentrum De Brug |  

Otegemstraat 236 | 8550 
Zwevegem

Opgelet! Na de ochtendopvang & het aanmel-
den verplaatsen we ons naar de gebouwen van 
de Klim-op.

9 JULI – 13 JULI 2018



20 AUGUSTUS – 24 AUGUSTUS 2018

KLEUTERDANSKAMP
Kleuterthemakamp i.s.m. Creafant vzw
Beginnen jouw beentjes vanzelf te bewegen bij 
het horen van muziek? Zwiepen je handjes spon-
taan in de lucht en zing je luidkeels mee op de 
tonen van je favoriete liedje? Dan is dit kamp 
beslist iets voor jou. We gaan aan de slag met 
dans en muziek en gaan een ritmische week te-
gemoet! 

DATA:  20/08/’18 t.e.m. 24/08/’18 van 9.00 
u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2012, 
2013 & 2014 

KOSTPRIJS: 100 euro
LOCATIE:  Kouterschool | Hendrik Conscience-

straat 28A | 8550 Zwevegem

ATELIER AMEDEO
Themakamp i.s.m. Kamo vzw 
Ga mee naar Atelier Amadeo en ontdek inspi-
rerende houten klanksculpturen die de verbeel-
ding prikkelen. Verdwaal in het landschap, ga 
op zoek naar je eigen personage en vertel ons 
over je talenten en neem ons mee in jouw we-
reld. Kunstbeleving met de grote K!

DATA:  20/08/’18 t.e.m. 24/08/’18 van 9.00 
u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2010 & 
2011 

KOSTPRIJS: 120 euro
LOCATIE: St-Paulus | Italiëlaan 6 | Zwevegem



20 AUGUSTUS – 24 AUGUSTUS 2018

MUSICAL KAMP
Themakamp i.s.m. MiLa Kampen 
Hou jij van zingen: hoog en laag, luid en zacht? 
Zit jij vol energie om spetterend te dansen op 
de leukste liedjes? Droom jij ervan om te acteren 
en in de spotlights te staan? En de belangrijkste 
vraag: Wil jij deze 3 dingen allemaal tegelijker-
tijd kunnen? Dat is musical! Kom gewoon mee-
doen en word een ster in onze show!

DATA:  20/08/’18 t.e.m. 24/08/’18 van 9.00 
u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2008 & 
2009 

KOSTPRIJS: 120 euro
LOCATIE:  Groene Kouter | Kouterstraat 80 A | 

Zwevegem

DANSKAMP 
Themakamp i.s.m. Kreadance Diva 
Is dansen jouw passie? Kan je niet blijven stil-
staan als er muziek weerklinkt? Dan is dit kamp 
een aanrader! Je leert de allercoolste danspas-
sen op hits van dit moment. Sluit de week af met 
een uniek show waarin jij een hoofdrol speelt.
DATA:  20/08/’18 t.e.m. 24/08/’18 van 9.00 

u t.e.m. 16.30 u 
LEEFTIJD:  voor kinderen & jongeren geboren 

in 2003, 2004, 2005, 2006 & 2007 
KOSTPRIJS: 90 euro
LOCATIE:  Sporthal Sportpunt Zwevegem | 

Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem



OP DE PLANKEN!
Theaterkamp i.s.m. Kunstacademie 
Zwevegem
Heeft de theatermicrobe jou ook te pakken? 
Voel je het kriebelen om een week lang te im-
proviseren, acteren en personages te vertol-
ken? Ontdek verborgen kanten van jezelf met 
Barbara Demeyere. Jullie spelen een week 
lang de pannen van het dak. Op vrijdag bren-
gen jullie een voorstelling en wordt de week 
met een oorverdovend applaus afgesloten. 
Hopelijk ben jij er ook bij!

DATA:  20/08/’18 t.e.m. 24/08/’18 van 9.00 
u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor jongeren geboren in 2003, 
2004 & 2005 

KOSTPRIJS: 90 euro
LOCATIE:  Theatercentrum Zwevegem 

| Otegemstraat 18B | 8550 
Zwevegem

Opgelet! Bij dit kamp wordt geen opvang ge-
organiseerd.

20 AUGUSTUS – 24 AUGUSTUS 2018



LEGO MINDSTORMS KAMP
Themakamp i.s.m. Hogeschool Vives dienst 
wetenschapscommunicatie
Robots zijn de toekomst! Bouw tijdens dit kamp je 
eigen robots en leer de beginselen van program-
meren met LEGO Mindstorms Ev3. Tussendoor is 
er 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 Mind-
storms Ev3 sets liggen klaar om programma’s voor 
de robot te schrijven. Van tankwagen naar auto-
matisch parkeren tot sorteermachine, mèt moto-
ren, sensoren en geluid en beeld. Verwondering, 
enthousiasme èn leerplezier gegarandeerd. 

DATA:  20/08/’18 t.e.m. 24/08/’18 van 9.00 
u t.e.m. 16.00 u 

LEEFTIJD:  voor jongeren geboren in 2003, 
2004 & 2005 

KOSTPRIJS:  120 euro
LOCATIE:  MAAKlab | Doorniksesteenweg 145 

| 8500 Kortrijk

Opgelet! Bij dit kamp wordt geen opvang ge-
organiseerd.

20 AUGUSTUS – 24 AUGUSTUS 2018



27 AUGUSTUS – 31 AUGUSTUS 2018

VLIEGEND TAPIJT
Kleutersportkamp met crea
We zitten op een vliegend tapijt, luisteren naar 
verhalen over de toverlamp en knutselen onze 
eigen tulband! Kom mee buikdansen en sprin-
gen over hobbelige kamelen in de wondere we-
reld van 1001 nachten. 

DATA:  27/08/’18 t.e.m. 31/08/’18 van 9.00 
u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2012 & 
2013 & 2014

KOSTPRIJS: 65 euro
LOCATIE:  Sporthal Sportpunt Zwevegem | 

Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

ZEEPSOP
Sportkamp met crea
Zeepbellen blazen, badschuimbaarden op je ka-
ken en andere sopjes. Deze week gaan we aan 
de slag met zeepsop. We draaien koprolletjes 
alsof we in de wasmachine zitten en hangen de 
kleren aan de waslijn. Wie kan het snelst de was-
draad vol sokken hangen? Een week vol zwier en 
zeepsop plezier!

DATA:  27/08/’18 t.e.m. 31/08/’18 van 9.00 
u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2010 & 
2011 

KOSTPRIJS:  65 euro
LOCATIE:  Sporthal Sportpunt Zwevegem | 

Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem



1,2,3….ACTIE!
Sportkamp 
Tijd voor actie: een sportkamp vol actie- en reac-
tie spelen. Ben jij ook vliegensvlug? Kan je super 
snel reageren als dat nodig is en heb je ogen op 
je rug? Dan is dit sportkamp vol actie en bewe-
ging helemaal iets voor jou.

DATA:  27/08/’18 t.e.m. 31/08/’18 van 9.00 
u t.e.m. 16.30 u 

LEEFTIJD:  voor kinderen geboren in 2005 
& 2006 & 2007 & 2008 & 2009. 
Opgelet! Sporten gaat door in 
aparte leeftijdsgroepen 3e/4e 
leerjaar en 5e/6e leerjaar + 1e 
middelbaar. 

KOSTPRIJS: 65 euro
LOCATIE:  Sporthal Sportpunt Zwevegem | 

Bekaertstraat 4 | 8550 Zwevegem

27 AUGUSTUS – 31 AUGUSTUS 2018




