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INFO VAKANTIEAANBOD

Fiscaal attest en attest mutualiteit 8via de webshop

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 via de webshop
worden opgevraagd door volgende stappen te volgen: ga naar ‘Mijn profiel’
en selecteer daar de rubriek ‘Historiek en overzichten’. Vervolgens kies je bij
‘Gewenste overzichten’ het luik ‘Mijn fiscale attesten’.
Attesten voor de mutualiteit hoeven niet meer door de dienst ingevuld te worden. Iedereen kan een officieel exemplaar downloaden via de webshop en aan
het attest nieten. Je vindt deze onder: ‘Mijn profiel’, ‘Historiek en overzichten’,
‘Mijn activiteiten’, gezinslid selecteren en daarna periode selecteren.

Verzekering

Voor alle kinderen is een ongevallenverzekering en een 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 dokterskosten 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 voorlegging van de nodige bewijsstukken. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal.

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. Enkel met een geldig ziektebriefje kan een terugbetaling
verkregen worden.

OMNISPORTKAMPEN
OMNISPORTKAMP | 6-12 jaar

Week 1: Van maandag 5 t.e.m. vrijdag 9 juli 2021
Week 2: Van maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 juli 2021
Een gevarieerd aanbod van sportactiviteiten waaronder basket, volleybal,
watersporten, voetbal, dans, turnen, contact- en verdedigingssporten...
Kortom, voor elk wat wils!
Waar		
Wanneer
		
		
Prijs		
Inschrijven
		
Meebrengen
		

Sportcentrum Ter Muncken
Onthaal tussen 8.00 en 9.00 uur.
Activiteiten: 9.00 tot 17.00 uur
Kinderen afhalen tussen 17.00 en 17.30 uur
80 euro per week.
Vooraf inschrijven! Om de bubbels te garanderen vragen we
om broertjes en zusjes voor dezelfde activiteit in te schrijven.
Lunchpakket, zwemkledij (elke dag), drinkfles
(water is ter beschikking)

ADVENTURE SPORTKAMP
ADVENTURE SPORTKAMP | 12-16 jaar

Week 1: Van maandag 5 t.e.m. vrijdag 9 juli 2021
Week 2: Van maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 juli 2021
Heb je zin in een onvergetelijk avontuur? Dit kamp is een echte aanrader voor wie
van afwisseling, uitdaging en actie houdt. Dagelijks ontdek je tal van avontuurlijke
en keitoffe activiteiten zoals suppen, kajakken, waterskiën...
Waar		
		
		
		
		
Wanneer
		
		
Prijs		
Inschrijven
		
Meebrengen
		

Sportcentrum Ter Muncken - we vertrekken telkens aan
het sportcentrum met de fiets. Breng je eigen fiets mee,
moet in goede staat zijn!
De fiets kan op het einde van de dag opgeborgen worden
in het sportcentrum.
Onthaal tussen 8.00 en 9.00 uur.
Activiteiten: 9.00 tot 17.00 uur
Jongeren afhalen tussen 17.00 en 17.30 uur
80 euro per week.
Vooraf inschrijven! Om de bubbels te garanderen vragen we
om broertjes en zusjes voor dezelfde activiteit in te schrijven.
Lunchpakket, zwemkledij (elke dag), fiets, drinkfles
(water is ter beschikking)

KLEUTERSPORTKAMP
KLEUTERSPORTKAMP | 3-6 jaar
19, 20, 22 en 23 juli 2021

Een kampje met een gevarieerd sport-, bewegingsaanbod op maat van kleutertjes.
Waar		
Wanneer
		
		
Prijs		
Inschrijven
		
Meebrengen
		

Sportcentrum Ter Muncken
Onthaal tussen 8.00 en 9.00 uur.
Activiteiten: 9.00 tot 17.00 uur
Kinderen afhalen tussen 17.00 en 17.30 uur
65 euro
Vooraf inschrijven! Om de bubbels te garanderen vragen we
om broertjes en zusjes voor dezelfde activiteit in te schrijven.
Lunchpakket, zwemkledij (elke dag), drinkfles
(water is ter beschikking)

SPEELPLEINWERKING | 2,5-6 jaar

Van donderdag 1 juli tot en met donderdag 26 agustus
van 8 tot 17.30 uur behalve op zaterdag, zondag,
woensdag 21 juli en vrijdag 27 augustus (slothappening)
Waar		

OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, Kerkhove

Leeftijd		
Eerste tot en met derde kleuterklas. Ook voor kinderen die
		
nog niet naar school gaan, maar 2,5 jaar worden in de
		betreffende vakantie.
Prijs		
		
		

Week 1 (1 en 2 juli): 12 euro, Week 4 (19, 20, 22 en 23 juli):
24 euro, laatste week: 24 euro (27 augustus is er slothappening)
alle andere weken: 30 euro

Inschrijven
		

Vooraf inschrijven voor een volledige week - vanaf 14 juni is
er mogelijkheid om in te schrijven voor losse dagen.

Dagindeling
		
		
		
		
		
		
		

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

SPEELPLEINWERKING KERKHOVE
Contact		
		
		

Dienst jeugd & cultuur – jeugd@avelgem.be
Contact ter plaatse: 0471 42 57 14
(bereikbaar tijdens schoolvakanties van 8.00 tot 17.30 uur)

Begeleiding
		
		
		
		

De begeleiding gebeurt door animatoren vanaf 15 jaar.
Heel wat van hen hebben een cursus gevolgd of lopen stage
bij ons. Er is ook een volwassen hoofdanimator aanwezig die
fungeert als aanspreekpunt.
Bij de ingang vind je een overzicht van wie aanwezig is.

Goed om weten
■ Kinderen moeten zindelijk zijn. Natuurlijk kan iedereen wel eens een
ongelukje hebben, maar dit mag niet dagelijks voorvallen. Er is ook geen
mogelijkheid om tussenin te slapen.
■ Eigen snoep, drank of zakgeld meebrengen is niet nodig.
Onze animatoren voorzien voldoende water voor alle kinderen en er wordt
een vieruurtje voorzien (koek of fruit met fruitsapje)
■ Breng je eigen lunchpakket en gepersonaliseerde herbruikbare drinkfles mee.
■ Buiten spelen is natuurlijk altijd het leukst. Maar van buiten spelen word je vuil.
Laat je kind genaamtekende speelkledij dragen die vuil mag worden en geef je
kind ook een pull en regenjas mee. Breng zeker ook voldoende reservekledij mee.

SPEELPLEINWERKING | 6-12 jaar

Van donderdag 1 juli tot en met donderdag 26 agustus
van 8 tot 17.30 uur behalve op zaterdag, zondag,
woensdag 21 juli en vrijdag 27 augustus (slothappening)
Waar		

OC en Jeugdlokaal Outrijve, Outrijveplein z/n, Outrijve

Leeftijd		

6-12 jaar

Prijs		
		
		

Week 1 (1 en 2 juli): 12 euro, Week 4 (19, 20, 22 en 23 juli):
24 euro, laatste week: 24 euro (27 augustus is er slothappening)
alle andere weken: 30 euro

Inschrijven
		

Vooraf inschrijven voor een volledige week - vanaf 14 juni is
er mogelijkheid om in te schrijven voor losse dagen.

Dagindeling
		
		
		
		
		
		
		

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

SPEELPLEINWERKING
OUTRIJVE
Contact		
		
		

Dienst jeugd & cultuur – jeugd@avelgem.be
Contact ter plaatse: 0471 42 49 31
(bereikbaar tijdens schoolvakanties van 8.00 tot 17.30 uur)

Begeleiding
		
		
		
		

De begeleiding gebeurt door animatoren vanaf 15 jaar.
Heel wat van hen hebben een cursus gevolgd of lopen stage
bij ons. Er is ook een volwassen hoofdanimator aanwezig die
fungeert als aanspreekpunt.
Bij de ingang vind je een overzicht van wie aanwezig is.

Goed om weten
■ Eigen snoep, drank of zakgeld meebrengen is niet nodig.
Onze animatoren voorzien voldoende water voor alle kinderen en er wordt
een vieruurtje voorzien (koek of fruit met fruitsapje)
■ Breng je eigen lunchpakket en gepersonaliseerde herbruikbare drinkfles mee.
■ Buiten spelen is natuurlijk altijd het leukst. Maar van buiten spelen word je vuil.
Laat je kind genaamtekende speelkledij dragen die vuil mag worden en geef je
kind ook een pull en regenjas mee. Breng zeker ook voldoende reservekledij mee.

MIX & MATCH KAMPWEKEN

TECHNIEKKAMP | 6-12 jaar

Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 juli 2021
Zin in een creatieve vakantie vol experimentjes? Ben je graag actief met echt
gereedschap en materiaal? Dan is het Mix & Match techniekkamp echt iets voor
jou! Samen met de Techniekacademie van Vives ga je heel wat leuke dingen
ontwerpen!
In een groep van maximaal 20 kinderen maak je kennis met technologisch
gereedschap en nieuwe materialen.
Je ontdekt dat techniek en technologie overal om je heen zijn.
Waar		
Wanneer
		
		
Prijs
Inschrijven
Meebrengen

Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem
Onthaal tussen 8.00 en 9.00 uur.
Activiteiten: 9.00 tot 17.00 uur
Kinderen afhalen tussen 17.00 en 17.30 uur
80 euro (inclusief dagelijks fruitsap en koek)
Vooraf inschrijven!
Lunchpakket en gepersonaliseerde drinkfles

MIX & MATCH KAMPWEKEN
MUSICALKAMP | 6-12 jaar

Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 juli 2021
Deze week worden we echte musical sterren! De meest muzikale en theatrale
animatoren nemen jullie een hele week mee op toer door de musical wereld.
Zingen, dansen en acteren; we doen het allemaal op een leuke en creatieve
manier! We krijgen die week ook bezoek van speciale bekende gasten uit de
musicalwereld die ons in een workshop de kneepjes van het vak leren.
Waar		
Wanneer
		
		
Prijs
Inschrijven
Meebrengen

Spikkerelle, Scheldelaan 6, Avelgem
Onthaal tussen 8.00 en 9.00 uur.
Activiteiten: 9.00 tot 17.00 uur
Kinderen afhalen tussen 17.00 en 17.30 uur
80 euro (inclusief dagelijks fruitsap en koek)
Vooraf inschrijven!
Lunchpakket en gepersonaliseerde drinkfles

DIGITALE DINGENKAMP | 6-12 jaar

Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 augtustus 2021
Er altijd al van gedroomd om een eigen film te maken? Of wie weet word jij wel de
nieuwste YouTube ster? Ben je liever acteur of regisseur? Ga je graag aan de slag
met een camera? We leren jou een script maken, regisseren, filmen en monteren
met materiaal en apparatuur die je thuis ook kan vinden aan de hand van heel wat
digitale snufjes. Wees er maar zeker van dat je heel wat nieuwe TikToks en
Instagram reels zal kunnen uploaden!
Waar		
Wanneer
		
		
Prijs
Inschrijven
Meebrengen

OC Waarmaarde, Rijtstraat 4, Waarmaarde
Onthaal tussen 8.00 en 9.00 uur.
Activiteiten: 9.00 tot 17.00 uur
Kinderen afhalen tussen 17.00 en 17.30 uur
80 euro (inclusief dagelijks fruitsap en koek)
Vooraf inschrijven!
Lunchpakket en gepersonaliseerde drinkfles

MIX & MATCH KAMPWEKEN
KLEINE SMOSPOTTENKAMP | 3-6 jaar

Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 augustus 2021

mix
match

&

In het kleine smospottenkamp nemen we jouw kleine bengel een hele week mee in
de wereld van fantasie, experimenteren en magie! Aan de hand van leuke workshops en thema-activiteiten gaan we knutselen, spelen, zingen, dansen, smossen,
maar leren we je ook als een echte prinses of ridder te gedragen!
Ga je mee op avontuur met ons?
Waar		
Wanneer
		
		
Prijs
Inschrijven
Meebrengen

BS De Toekomst, Sint-Jansstraat 7, Avelgem
Onthaal tussen 8.00 en 9.00 uur.
Activiteiten: 9.00 tot 17.00 uur
Kinderen afhalen tussen 17.00 en 17.30 uur
80 euro (inclusief dagelijks fruitsap en koek)
Vooraf inschrijven!
Lunchpakket en gepersonaliseerde drinkfles

CREAKAMP | 3-6 jaar en 6-12 jaar

Van maandag 23 tot en met donderdag 26 augustus
De ideale kampweek voor de creatievelingen onder ons! 4 dagen lang
leven we ons uit in de crea-workshops en met de do-it-yourself kits!
Waar		
Wanneer
		
		
Prijs
Inschrijven
Meebrengen

BS De Toekomst, Sint-Jansstraat 7, Avelgem
Onthaal tussen 8.00 en 9.00 uur.
Activiteiten: 9.00 tot 17.00 uur
Kinderen afhalen tussen 17.00 en 17.30 uur
65 euro (inclusief dagelijks fruitsap en koek)
Vooraf inschrijven!
Lunchpakket en gepersonaliseerde drinkfles

SLOTHAPPENING ‘KINDEREN BAAS’ | 3-14 jaar
Vrijdag 27 augustus 8.00-17.30 uur

‘t Is weer voorbij die mooie zomer… Om het einde van een fantastische vakantie
te vieren gaan we een hele dag los op de tofste zomerafsluiter ‘Kinderen Baas’.
Hou je klaar voor de leukste springkastelen, mobiele acts, knutsel- en grimestandjes van je favoriete animatoren en zoveel meer! Ouders zijn ook welkom
vanaf 15.00 uur voor een drankje op ons terras en kunnen meekijken naar de
kampdansjes van alle werkingen. Met een spetterend verrassingsoptreden als
afsluiter!
Waar		
Wanneer
		
		
Prijs
Inschrijven

‘Zomerplein’, Scheldelaan, Avelgem
Onthaal tussen 8.00 en 9.00 uur.
Activiteiten: 9.00 tot 17.00 uur
Kinderen afhalen tussen 17.00 en 17.30 uur
14 euro (inclusief frietjes als middagmaal en vieruurtje)
Vooraf inschrijven!

ADVENTURE SPORTKAMP | 12-16 jaar

Week 1: Van maandag 5 t.e.m. vrijdag 9 juli 2021
Week 2: Van maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 juli 2021

GENERATION A FUNDAYS | 12-16 jaar

Dinsdag 17, donderdag 19, dinsdag 24 en donderdag 26 augustus
Generation A for the win! We spreken af in onze nieuwe vaste plek in Outrijve
waar we samen met de begeleiding kiezen wat we die dag gaan doen. Zin in
gezelschapsspelletjes of liever een picknick langs de Schelde? Of misschien
nemen we de bus naar de stad en gaan we bowlen? Het kan allemaal bij
Generation A (aanbod afhankelijk van de huidige covid-19 maatregelen).
Afspraak
Cafetaria OC Outrijve (Outrijveplein z/n)
Wanneer
Concrete uren zijn afhankelijk van de activiteit en worden
		later meegedeeld.
Prijs
8 euro (afhankelijk van de activiteit)
Inschrijven
Vooraf inschrijven!
Meebrengen
Je fiets, zakgeld... (afhankelijk van de activiteit)

TOEKIE

In deze folder zit ik overal
verstopt
Hihi
Hoeveel keer? ...........
Bezorg dit briefje met het aantal
en je naam in Spikkerelle tijdens
de openingsuren en ontvang
een leuk speelpleingadget.
Naam: ....................

HALLOKES
IK BEN
EN
ZAL DE HELE ZOMER
OVERAL OPDUIKEN

TOEKIE

HOE INSCHRIJVEN VOOR DE ZOMERVAKANTIE?
lanceermoment: VR 28 mei 2021 om 17.00 uur

Info: www.avelgem.be/vakantieaanbod
Inschrijven: www.avelgem.be/webshop
Je vindt hier ook een lijst met FAQ.

We werken opnieuw uitzonderlijk met voorafinschrijvingen per volledige week.
Is je kind jonger dan 3 jaar? Dan lukt het niet om in te schrijven via de webshop. Maak een afspraak met Dienst jeugd en cultuur om je kind in te schrijven.
Inschrijven kan vanaf vrijdag 28 mei om 17 uur.
Sport- en Mix & Matchkampen zijn weekkampen.
Voor speelpleinwerking wordt voorrang gegeven aan inschrijvingen voor een
volledige week. Wens je niet in te schrijven voor een volledige week speelpleinwerking? Vanaf 14 juni is er ook de mogelijkheid om (indien vrije plaatsen) in
te schrijven voor losse dagen. Contacteer hiervoor de Dienst jeugd en cultuur.
Deze activiteiten komen in aanmerking voor het MIA-tarief van UiTPAS.
Sportdienst | 056 65 30 60 . sport@avelgem.be
Dienst jeugd & cultuur | 056 65 30 90 . jeugd@avelgem.be

V.U. Gemeente Avelgem, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem
De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van mogelijke fouten of wijzigingen.

De activiteiten worden ingericht volgens de richtlijnen in het kader van
COVID-19. Hou zeker onze digitale kanalen in de gaten voor de recentste
informatie en mogelijke aanpassingen / annulaties van activiteiten.
■ Mag ik gaan? Je mag meedoen tenzij je ziek bent (min 5 dagen terugtellen).
■ We werken met bubbels van 50 personen (exclusief animatoren) waarbinnen
kinderen en animatoren naar hartelust samen kunnen spelen.
Animatoren dragen een mondmasker.
■ Kiss & Ride: zet je kinderen af aan de poort, een animator begeleidt ze
verder.
■ Alles wordt regelmatig gepoetst, verlucht en ontsmet. Er wordt extra ingezet
op handhygiëne en de nodige preventieve maatregelen.
■ Er zijn dit jaar geen uitstappen gepland, maar we organiseren natuurlijk wel
leuke, verrassende en speciale activiteiten!

