
Sportdienst Kuurne 

stelt voor 

sportkampen krokus– 

en paasvakantie 2021 

Algemene info 

De sportkampen gaan door op het Sportpark. Er is 

activiteit ‘s morgens van 9.00 tot 12.00 uur en in de 

namiddag van 13.30 tot 16.30 uur. 

Voor aanvang van het kamp is er gratis opvang in 

de sporthal of buiten vanaf 7.00 uur, ‘s avonds is er 

opvang tot 18.00 uur.  

Over de middag kunnen de kinderen 

blijven eten. Voor een warme  

maaltijd betaalt u 3,00 EUR aan de 

balie van het zwembad.                 

Boterhameters blijven gratis. 

In het sportcentrum is water        

beschikbaar. Alle kinderen krijgen 

bij aanvang van hun eerste kamp een gratis      

drinkbus die ze voor de kampen van 2021 kunnen 

blijven gebruiken.  

Prijs sportkampen 

U betaalt 65,00 EUR per kamp van 5 dagen. Voor 

een 2e kind van het gezin betaalt u 60,00 EUR,  

vanaf een 3e kind betaalt u 55,00 EUR. 

Voor een kamp van 4 dagen zijn de prijzen 52,00 

EUR, 48,00 EUR voor het 2e kind en 44,00 EUR voor 

het 3e kind. 

Attesten voor de mutualiteit en fiscale attesten 

kunt u via Kwandoo afdrukken. 

Sparen: 1 punt per dag 

Mia’s : -80% op de inschrijving 

10 punten inwisselen = 1 gratis maaltijd 

 

 

Inschrijven  

De inschrijvingen gebeuren online via kuurne.kwandoo.com.      

U dient vooraf te registreren om vlot te kunnen inschrijven.      

De betaling gebeurt direct online.  

Kinderen die in Kuurne wonen, kunnen inschrijven vanaf        

Maandag 14 december om 8.30 uur. Vanaf woensdag 16       

december om 8.30 uur kan iedereen, ook kinderen van buiten 

Kuurne, inschrijven.  

Mensen die geen toegang hebben tot een computer, kunnen op 

de sportdienst terecht om online in te schrijven. Er wordt een 

computer ter beschikking gesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie nodig? 

Sportdienst Kuurne 

Nieuwenhuyse 49, 8520 Kuurne 

tel 056 35 27 71 ; mail sportdienst@kuurne.be 

Sportdienst Kuurne 

 

 

    



 

Krokusvakantie: 15 tem 19 februari 2021 

Sprookjesbos (2015-2016) 

Met dagelijkse spelletjes in 

een sprookjesthema sparen 

we goudstukken om de 

schat aan te vullen. Iedere 

dag krijgen we een         

spannend sprookje te horen 

en staat de hele dag in het    

teken daarvan.  

Mega speurneuzen  (2009-2014) 

Dagelijkse raadsels en   

puzzels om het geheim 

van Dr. Mysterio te 

onthullen. Verzamel 

tips door alle sportieve 

opdrachten tot een 

goed einde te brengen.  

 

Alles met de bal (2009-2014) 

Tijdens dit kamp staan de 

balsporten centraal. We  

zullen veel matchkes spelen 

en  leren de spelregels van 

die sporten. Dit wordt      

afgewisseld met andere 

sporten.  

Paasvakantie week 1: 6 tem 9 april 2021             

(4 dagen) 

Spetterende sporten (2015-2016) 

Te jong voor basket, 

te klein voor voetbal. 

Niks van! Deze week 

spelen we de sporten 

zoals de grote jongens en meisjes, maar dan wat 

aangepast aan onze leeftijd.  

Op de beat (2009-2014) 

Op de beat van djembes 

starten we iedere dag ons 

kamp. Het sporten op     

muziek wisselen we af met 

een muziekquiz. In de      

dagelijkse jamsessie leer je 

iedere dag een nieuw instrument kennen dat we 

later gebruiken tijdens de sportactiviteiten. 

Turnkamp (2012-2014) 

Elke dag een andere          

turndiscipline:  trampoline, 

balk, acro, sprong enz         

afgewisseld met andere   

sporten.  

 

Paasvakantie week 2: 12 tem 16 april 2021    

Kabouter sportmuts en de elfjes (2015-2016) 

Samen gaan we op zoek naar 

de kleinste elfjes en           

kabouter sportmuts. We  

leren het bos al spelender-

wijs kennen door allerlei  

kabouterspelletjes.  

 

De wereldspelen (2009-2014) 

Iedereen kent de olympische spelen, maar ken 

jij de wereldspelen? Een selectie van sporten 

die de olympische spelen niet behaalden.  

Deze week gaan we boogschieten, frisbee en 

petanque spelen. Zelfs touwtrekken en     

vuistbal staan op het programma.  

Zwemkamp (2009-2014) 

Tijdens deze week gaan we iedere dag    

zwemmen. Vooral waterpret staat centraal. 

Daarnaast vullen we het programma met    

verschillende  andere 

sporten. Om aan dit 

kamp deel te nemen, 

moeten de kinderen 

kunnen zwemmen. 

 


