
HERFSTSPORTKAMP BAVIKHOVE
30 oktober–31 oktober 2017

Halloween komt eraan en dat zal je in Bavikhove geweten hebben!
Geen enkel spook of pompoen die dit begrijpt: de inschrijvingen voor het sportkamp ‘Halloweentime’ in 
Bavikhove op 30 en 31 oktober lopen niet zo vlotjes binnen.
Hierbij dus een warme oproep om deel te nemen aan dit griezelkamp om nooit meer te vergeten!
17SD120 Halloweentime, sporttime + sportflix - 30-31 oktober
Van 9 tot 16 uur. Voor leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. In sporthal De Vlasschaard in 
Bavikhove. Prijs: 33 euro. Betaal je na 23 oktober na 9 uur dan kost dit kamp 38 euro. Maximum 23 deelne-
mers.

Info Sportflix – 31 oktober
Van 8.30 tot 17 uur.
Trek jouw sportkledij maar aan, want dinsdag 31 oktober wordt de sportiefste dag van de herfstvakantie!
De sportdiensten van de buurgemeenten organiseren een echte sportinstuif in verschillende sporthallen in 
Waregem. Je kan er zappen tussen verschillende avontuurlijke, gekende en minder gekende sporten. Voor 
elke leeftijdscategorie is er iets te doen! Dit is alvast een greep uit het grote aanbod: een free fall, een spe-
leobox met klimmuur, lasershooting, V-cars, BMX, inlineskates, katapult en tal van opblaasstructuren. 
Deze dag is een onderdeel van onze herfstsportkampen voor het lager.
Deelname, busvervoer en begeleiding is inbegrepen in het sportkamp.

Algemene informatie sportkampen
Opvangmogelijkheden gedurende alle kampen in samenwerking met de speelpleinwerking: omnisportkam-
pen: vanaf ’s morgens 7.30 uur in de speelpleinwerking en vanaf 8.30 uur in de sporthal. Na het kamp tot 
16.30 uur in de sporthal en indien gewenst tot 18 uur in de speelpleinwerking.
De opvang van elk kind wordt vooraf bij inschrijving medegedeeld.

Inschrijven:
• https://www.harelbeke.be/webshop 
• Sportdienst: sport@harelbeke.be of 056 733 460

Een overzicht van alle sportkampen en nuttige informatie vind je terug op  
https://www.harelbeke.be/sport.

Meer info:
• Schepen Michaël Vannieuwenhuyze, schepen van sport, m.vannieuwenhuyze@harelbeke.be, 0493 312 
100
• Stien Vinken, deskundige sport, stien.vinken@harelbeke.be, 056 733 463


