
START 2023

Sportkamp in de kerstvakantie
Van maandag 2 tot en met vrijdag 

6 januari 2023 organiseert de 
Sportdienst een omnisport-

kamp voor kinderen van 
de eerste kleuterklas 

tot en met het zesde 
leerjaar (geboorte-
jaar 2011 - 2019). 

www.deinze.be/sportkampen-nevele



START 2023

Sportkamp van 2 tem 6 januari 
Thema kleuter: klaar voor de start?
Sportie staat al te trappelen van ongeduld. We starten elke 
dag met het ‘klaar voor de start’-lied om onze spieren goed 
op te warmen. En dan gaat het volle kracht vooruit met leuke 
sporten. Elke dag leren we nieuwe dingen.

Thema lager: future games
Nieuwe sporten of sporten in een nieuw kleedje. Dit is geen 
klassiek kamp, maar eentje waar je zelf inbreng hebt. Je maakt 
zeker al kennis met kin-ball, tchoukbal, poull bal en lacrosse, 
maar ook met nieuwe spelvormen van klassieke sporttakken. 
We dagen jou uit om zelf een nieuwe sport uit te vinden!

Waar 
Sporthal Oostbroek, Zeistraat 41, 9850 Deinze (Nevele)

Wat breng je mee?
Sportieve kledij en sportschoenen, een lunchpakket, een 
drankje en twee tussendoortjes. 

Kostprijs
Deinzenaars: 70 euro / Niet-Deinzenaars: 75 euro
Sociaal tarief: 40% korting (info en vooraf aanvragen via de 
sportdienst)

Tijdstip
We sporten van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. Van 8 tot 17 u. 
is er opvang door de monitoren van het sportkamp. Van 12 
tot 13 u. is er lunch (zelf meebrengen) onder toezicht.

Extra opvang
Is mogelijk van 7 u. tot 8 u. en van 17 u. tot 18.30 u. via  
de buitenschoolse kinderopvang. Dit gaat door in Bolleboos,  
Cyriel Buyssestraat 19. De kinderen worden naar en van de 
sporthal gebracht. Je hoeft niet vooraf in te schrijven. Je  
betaalt 4,60 euro per dag (ongeacht de uren opvang).  
(details en kortingen vind je in het huishoudelijk reglement  
van de buitenschoolse kinderopvang op  
www.deinze.be/buitenschoolsekinderopvang).

Inschrijven
Inschrijven voor dit kamp kan vanaf dinsdag 15 november 
2022 om 19 u., online via www.deinze.be/webshop. Vanaf 16 
november kan je ook in de sportdienst inschrijven. Wie niet in 
Deinze woont, kan inschrijven vanaf 22 november. Inschrijven 
kan zolang er vrije plaatsen zijn of tot 11 december. 

Meer info
Dienst Sport en Recreatie, Kastanjelaan 35, 9800 Deinze
09 381 96 52 of sport@deinze.be

V.U. Jan Vermeulen, Brielstraat 2, Deinze


