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SPORTKAMPEN 
LIEVEGEM
KROKUS- en PAASVAKANTIE

Voor wie Wanneer Uren Prijs Waar

Carnaval 
Kleuterbal

1ste en 2de  
kleuterklas  
(°2016 - °2015)

24.02.2020 - 
28.02.2020

9.00 tot 
16.00 uur

€ 80 Basisschool 
De Bron

Circus  
Omnisport

3de kleuterklas 
t/m 2de leerjaar 
(°2014 t/m °2012)

24.02.2020 - 
28.02.2020

9.00 tot 
16.00 uur

€ 80 Sporthal 
Lovendegem

Acrobaten-
week

3de leerjaar 
t/m 6de leerjaar 
(°2011 t/m °2008)

24.02.2020 - 
28.02.2020

9.00 tot  
16.00 uur

€ 80 Sporthal 
Lovendegem

LOVENDEGEM

Voor wie Wanneer Uren Prijs Waar

Vlinders in je 
buik

1ste t/m 3de  
kleuterklas 
(°2016 t/m °2014)

24.02.2020 - 
28.02.2020 
niet op 26.02

9.00 tot 
12.00 uur

€ 32 Sporthal 
Waarschoot

Springfestival 1ste leerjaar t/m 
1ste middelbaar 
(°2013 t/m °2007)

24.02.2020 - 
28.02.2020 
niet op 26.02

13.00 tot 
16.00 uur

€ 40 Sporthal 
Waarschoot 

WAARSCHOOT

Voor Wie Wanneer Uren Prijs Waar

CarnaCrea-
Cocktail

1ste t/m 3de kleu-
terklas  
(°2016 t/m °2014)

24.02.2020 - 
28.02.2020

9.00 tot  
12.00 uur

€ 40 Sporthal 
Den Boer

KrokuSport 1ste t/m 6de 
leerjaar  
(°2013 t/m °2008)

24.02.2020 - 
28.02.2020

9.00 tot  
16.00 uur

€ 96 Sporthal 
Den BoerCarnaval Kleuterbal 

Draaien, zwaaien, buig en strek, het is Carnaval dus doe eens gek! Sporten, verkleden, een 
beetje gekjes doen.... Tijdens het Carnaval Kleuterbal ben jij de kampioen.

Acrobatenweek 
Hang jij ook graag ondersteboven of hang je graag de clown uit? Dan is dit kamp iets voor 
jou. Deze week leer je diabolo, rolla bolla, jongleren en zo veel meer. Op het einde van de 
week zijn we echte circusartiesten en mogen ouders onze superstunts en circuskunstjes 
komen bewonderen tijdens onze mega circusshow!

Vlinders in je buik 
In het voorjaar houden sommigen zich nog liever warm in hun coconnetje maar ze komen 
eraan… die prachtige vlinders die onze tuinen kleuren! Word jij net als de vlinder helemaal 
gek als je de nectar kan ruiken? Spreid je vleugels uit en ga op ontdekking!

Springfestival 
Wil je ook een einde aan de winter? Spring samen met ons nu al de lente in en maak plezier 
tijdens de Krokusvakantie. We willen actie zien, voelen en horen zodat de slapende beren er 
van wakker worden. Als afsluiter van ons springfestival gaan we met de bus naar Jumpsky 
waar zowel trampolines als een ninjaparcours voor ons klaarliggen.

ZOMERGEM

CarnaCreaCocktail 
Een superleuk sportkamp waar men zich sportief en creatief volledig kan uitleven.

KrokuSport 
Een omnisportkamp waar plezier, uitdaging en samenwerking centraal staan. Op vrijdag 
trekken we erop uit naar de Yeti in Eeklo waar we gaan klimmen op de Clip ‘n Climb, bowlen 
en spelen in Fun4kids. Je wil dit niet missen!

Inschrijven voor de krokusvakantie kan vanaf maandag 27 januari 2020 om 20.00 uur  
via onze reservatiewebsite: http://reservaties.lievegem.be

KROKUSVAKANTIE

Familiekorting: wanneer je op hetzelfde moment, verschillende kinderen van je gezin voor 
sportkampen inschrijft in eenzelfde periode, krijg je vanaf het 2de kind 5% korting op het 
totale bedrag, vanaf het 3de kind krijg je 10% korting op het totale bedrag.



Voor wie Wanneer Uren Prijs Waar

Bim bam 
bom

1ste en 2de  
kleuterklas  
(°2016 - °2015)

06.04.2020 - 
10.04.2020

9.00 tot 
16.00 uur

€ 80 Basisschool 
De Bron

Omnisport-
kamp

3de kleuterklas 
t/m 6de leerjaar 
(°2014 t/m °2008)

06.04.2020 – 
09.04.2020

9.00 tot 
16.00 uur

€ 64 Sporthal  
Lovendegem

Klimuitstap 
Biover

3de kleuterklas 
t/m 6de leerjaar 
(°2014 t/m °2008)

10.04.2020 9.00 tot 
16.00 uur

€ 24 Sporthal 
Lovendegem 
(vertrek)

Ski-uitstap 
Skidome

1ste leerjaar t/m 
3de middelbaar 
(°2013 t/m °2005)

10.04.2020 9.00 tot 
17.30 uur

€ 50 Sporthal 
Lovendegem 
(vertrek)

LOVENDEGEM

Klimuitstap Biover 
Klim je net zoals aapjes graag in de bomen? Klim dan deze week samen met ons mee naar 
de top in Klimzaal Biover in de Blaarmeersen. 

Ski-uitstap Skidome 
Zin om je eens uit te leven in de sneeuw? We steken op vrijdag 10 april, één dag de grens 
over en zoeken de sneeuw op in het overdekte ski- en snowboardcentrum Skidôme in 
Terneuzen. Je hoeft geen ski-ervaring te hebben om deel te nemen aan dit kamp.

PAASVAKANTIE

Voor wie Wanneer Uren Prijs Waar

Pasen in het 
dierenbos

1ste t/m 3de  
kleuterklas  
(°2016 t/m °2014)

06.04.2020 – 
09.04.2020

9.00 tot  
12.00 uur

€ 32 Sporthal 
Waarschoot

Team Spirit 1ste leerjaar t/m 
1ste middelbaar 
(°2013 t/m °2007)

06.04.2020 – 
09.04.2020

13.00 tot 
16.00 uur

€ 32 Sporthal 
Waarschoot

Ski-uitstap 
Skidôme

1ste leerjaar t/m 
3de middelbaar 
(°2013 t/m °2005)

10.04.2020 9.00 tot 
17.30 uur 

€ 50 Sporthal 
Waarschoot 
(vertrek)

Pasen in het dierenbos 
Tijdens de eerste week van de paasvakantie trekken we naar het dierenbos. Beleef samen 
met haas, vos en eekhoorn de leukste spelletjes. Elke dag zullen onze dierenvrienden nieu-
we opdrachten klaarleggen. Word jij de nieuwe padvinder die niet bang is om op avontuur 
te gaan? We sluiten deze actieve week af met de niet te missen paaseitjeszoektocht op 
onze speeltuin. 
Team Spirit 
Speel jij graag samen in een team? Ontdek enkele leuke spelen waarbij we elkaar steeds 
aanmoedigen om beter te worden. Want deel uitmaken van een fantastisch team is het 
leukste wat er is! Elke dag heb je de kans om je spirit in het spel te bewijzen

Ski-uitstap Skidome 
Zin om je eens uit te leven in de sneeuw? We steken op vrijdag 10 april, één dag de grens 
over en zoeken de sneeuw op in het overdekte ski- en snowboardcentrum Skidôme in 
Terneuzen. Je hoeft geen ski-ervaring te hebben om deel te nemen aan deze daguitstap.

Bim bam bom 
Hoor de klokken luiden blij, BIM BAM BOM voor jou en mij!  Kom je mee zingen, knutselen, 
sporten en met de paashaas springen. Kan jij ook niet stil staan? Dan moet je zeker naar het 
‘Bim bam bom’ kamp gaan.

WAARSCHOOT



Watergewenning en leren zwemmen 
Watergewenning, een eerste stap naar veilig bewegen in het water. 
Bij het leren zwemmen proberen we een eerste zwembrevet te behalen.
De Mini-Olympiade 
In het olympisch jaar 2020 proeven we van verschillende sporten, die onze motorische en 
technische vaardigheden aanscherpen.
Sportsmania 
Vier volledige dagen, barstensvol uitdagende, avontuurlijke en grensverleggende sporten to 
Go4!
• Op dinsdag en woensdag blijven we in de sporthal Den Boer en ontdekken we heel veel 
verschillende sporten.
• Op donderdag trekken we naar Kriebeldinges (Puyenbroeck Wachtebeke) 
• Op vrijdag kan je mee gaan skiën in Snowworld in Landgraaf.

Je kunt kiezen voor welke delen van Sportsmania je wilt inschrijven.  Schrijf je voor verschil-
lende delen in, dan krijg je een korting. 2 delen = 5%, 3 delen, dus de volledige week = 10%

Voor wie Wanneer Uren Prijs Waar

Waterge-
wenning en 
leren zwem-
men

Vanaf 4 jaar 06.04.2020 – 
17.04.2020
Geen les op 
13.04 > er zijn 
dus 9 lessen

9.30 tot 10.15 
uur OF 10.30 
tot 11.15 uur

€ 50 Sporthal 
Den Boer

De Mini- 
Olympiade

1ste kleuterklas 
t/m 1ste leerjaar  
(°2016 t/m °2013)

06.04.2020 – 
10.04.2020

13.00 tot 
16.00 uur

€ 40 Sporthal 
Den Boer

SportsMania 
omnisport

2de t/m 6de 
leerjaar
(°2012 t/m °2008)

14.04.2020 – 
15.04.2020

9.00 tot  
16.00 uur 

€ 32 Sporthal 
Den Boer

SportsMania: 
Kriebeldinges

2de t/m 6de 
leerjaar
(°2012 t/m °2008)

16.04.2020 9.00 tot  
16.00 uur

€ 24 Sporthal 
Den Boer 
(vertrek)

SportsMania: 
Ski uitstap 
Snowworld

2de t/m 6de 
leerjaar
(°2012 t/m °2008)

17.04.2020 uren nog niet 
gekend

€65 Sporthal 
Den Boer 
(vertrek)

ZOMERGEM

Familiekorting: wanneer je op hetzelfde moment, verschillende kinderen van je gezin voor 
sportkampen inschrijft in eenzelfde periode, krijg je vanaf het 2de kind 5% korting op het 
totale bedrag, vanaf het 3de kind krijg je 10% korting op het totale bedrag.

Lovendegem: 
De opvang is op de locatie van het kamp van 8.00 uur tot 9.00 uur, tijdens de middag-
pauze en van 16.00 uur tot 17.30 uur. De laatste dag van het kamp is de opvang tot 
16.30 uur.
 
Waarschoot en Zomergem:  
Opvang voor en na het sportkamp is mogelijk bij Kinderclub Domino/BKO De Vlinder. Zij 
brengen de kinderen naar de sporthal voor aanvang van het kamp en komen ze ophalen 
na het kamp. Inschrijven bij BKO verplicht (09 396 23 03 of bko@lievegem.be). Dankzij 
de wijziging van het huishoudelijk reglement van BKO Lievegem kunnen alle Lievegemse 
kinderen (of schoolgaand in Lievegem) inschrijven in Kinderclub Domino/De Vlinder en 
dus voor of na het sportkamp opgevangen worden.

OPVANG
Het systeem van opvang voor en na het sportkamp is verschillend per deelgemeente.   
Hier een overzicht:

Inschrijven voor de paasvakantie kan vanaf maandag 9 maart 2020 om 20.00 uur  
via onze reservatiewebsite: http://reservaties.lievegem.be



SPRING
ER EENS IN!

Springen in de sportzaal: 10.00 - 17. 00 uur  
Springen in het zwembad: 13.00 - 16.30 uur
Toegang: € 7 (sportzaal + zwembad)

Verjaardagsfeestjes: € 10 per kind. Meer info en reserveren: 
www.lievegem.be/sport/Springereensin 
sportcentrum verlaten = bandje uit
plaatsen zijn beperkt, het evenement kan dus volzet zijn!

ZONDAG
9 FEBRUARI 2020

SPORTCENTRUM
DEN BOER, ZOMERGEM

www.lievegem.be


