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Geen kans om je deze zomer te vervelen, dankzij de 
allerleukste sportkampen van het lokaal bestuur!
Je komt elke dag naar sporthal Overbeke in Asper, maar je 
gaat ook op uitstap en avontuur (als de coronamaatregelen 
het toelaten).
Een kampdag loopt van 9 uur tot 16 uur. Je bent welkom in 
de opvang vanaf 8 uur tot 17 uur. 
Mama, papa of voogd, schrijf je kind(eren) vanaf zaterdag 
20 maart om 9 uur in via de webshop:  
https://webshopgavere.recreatex.be. 
Een gouden tip: registreer al je gezinsleden ruim op 
voorhand en controleer je inschrijving met de testactiviteit. 
Contacteer de Sportdienst via 09 389 29 80 of sport@
gavere.be als je problemen ondervindt.

Kleuterpret
1 en 2 juli

Schoolgaande kleuters

Tweedaagse met muzikale 
spelletjes, bewegingsspelen, 

klauterparcours,… 

We gaan ook met z’n allen zwemmen. 

Kostprijs: 40 euro

Klim- en 
klauterplezier

5 - 9 juli 

Schoolgaande kleuters

Een kamp voor kleine durvers. 
De sporthal wordt omgetoverd 

tot een heus klim-en klauterparcours en we doen leuke 
uitstappen (speeltuin, zwembad, kinderboerderij,…)

Kostprijs: 80 euro

Sportmix
5 - 9 juli 

° 2015 - 2009

Hou je van sporten? Dan is 
dit kamp ideaal voor jou. Tijdens 

deze week worden de kinderen onder 
gedompeld in een bad van bekende en minder bekende 
sporten.

Kostprijs: 80 euro
Waterpret
12 - 16 juli

° 2012 - 2015 

Duik in het water, kies de 
zotste waterglijbaan, trotseer 

de golven,… We bezoeken enkele 
zwembaden, spelen waterspelletjes, gaan een dagje 
naar zee,… Het wordt een kletsnatte week.

Kostprijs: 90 euro

Waterfun
12 - 16 juli

° 2011 - 2008 

Initiatie surfen, 
teambuilding op het 

water, mountainbiken in de 
duinen, strandkastelen bouwen,… 

Op maandag blijven we in Asper, nadien trekken we 4 
dagen naar De Haan. Daar overnachten we in tenten en 
beleven we leuke avonturen.

Kostprijs: 180 euro

Skate-en 
waterkamp

13 - 16 juli

° 2008 - 2006

Deze vierdaagse voor tieners 
brengen we door in De Haan. Drie 

voormiddagen krijgen de kinderen skate-initiatie onder 
leiding van ervaren skaters. In de namiddag trekken we 
richting zee voor een initiatie surfen en teambuilding. 
Iedereen overnacht in tenten. 

Kostprijs: 170 euro

Vakantiekriebels
10 - 13 augustus

Schoolgaande kleuters

Vierdaagse voor de allerkleinsten waarbij we sport en 
spel combineren met toffe uitstappen.

Kostprijs: 70 euro

Avonturenkamp
16 - 20 augustus

° 2009 - 2003  

Krijg jij een adrenalineboost van alles wat met actie 
en snelheid te maken heeft? Klimmen, mountainbike, 
rappel, hoogtouwenparcours, speleologie, paintball,… 
zijn enkele van de vele avontuurlijke activiteiten. Vanaf 
dinsdag kamperen we 4 dagen in de Ardennen.

Kostprijs: 210 euro

Ga jij Op sportkamp  
deze zomer?

Zwemkamp
23 - 27 augustus

° 2015 - 2009

Kan je nog niet zwemmen, 
wil je crawl leren of je brevet 

van 1500 meter halen? Iedere 
voormiddag krijgen de kinderen 

gerichte zwemlessen. In de namiddag voorzien we toffe 
activiteiten om de vakantie leuk af te sluiten.

Kostprijs: 80 euro


