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Voor de zomer van 2023 werkten jeugddienst en sportdienst 
Lochristi opnieuw samen een programma uit om je vingers bij af 
te likken. Je kinderen (geboren van 2019 t.e.m. 2007) kunnen nu 
al uitkijken naar een sportieve en speelse zomer. In deze brochure 
kom je alles te weten over onze zomerkampen, waarvan je enkele 
met speelplein Joepla kan combineren. Combinaties met Ferm 
Kinderopvang maken het plaatje compleet. 

We doen er alles aan om het aanbod zo goed mogelijk te 
stroomlijnen en zoveel mogelijk kinderen een plaatsje te geven. 
Dat is niet altijd evident, want zowel jeugddienst als sportdienst 
bieden graag een kwaliteitsvolle organisatie aan, tegen een 
betaalbare prijs en zoveel mogelijk in samenwerking met lokale 
verenigingen. 
Inschrijven voor sport- en jeugdkampen kan op hetzelfde 
moment maar is verspreid over 2 dagen. Stip zaterdag 18 maart 
(kampen juli) en zaterdag 25 maart (kampen augustus) 

met fluo aan en wees er zeer snel bij! Inschrijven voor Ferm 
Kinderopvang kan vanaf maandag 24 april. Meer info over 
de inschrijvingsprocedures van de sport- en jeugddienst en 
kinderopvang vind je op pagina 27 en de achterzijde van deze 
brochure. 

We wensen je alvast een prettige zomer! 

Tom De Grauwe (schepen van sport)
Fréderic Droesbeke (schepen van jeugd)
Hilde Baele (schepen van kinderopvang)

Peter Geers (sportfunctionaris)
Lies van der Wouden (jeugdconsulent)
Ruth Vermeire (sportpromotor)
Gwynn Coumans (speelpleinverantwoordelijke)
Ellen Minnebo (jeugdanimator)

Voorwoord

Beste ouder,
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Week 3/7 - 7/7

Kleuterthemakamp: Dolle dino’s
Voor wie? Geboortejaar 2019 t.e.m. 2017.  
Uur? Van 9.30u tot 15.30u. 
Waar? Sporthal Uyttenhove, Zavel 5 (Zeveneken).  
Prijs? Basistarief (1ste kind): 60 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 48 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 12 euro.

Programma? Ga mee op stap en waan je een echte dolle dino!  
We klimmen, klauteren, huppen, rollen met 
de karretjes, schoppen op de ballen  … als 
echte dinosaurussen want ook zij moeten in 
topvorm zijn! Spring jij ook mee op ons beestig 
springkasteel? Voel jij je nog geen dino? Dan 
maken we tijdens de knutselsessies van jou een 
echte sportosaurus rex!

Busvervoer? Er is gratis busvervoer tussen sporthal 
Uyttenhove en sporthal ‘t Veerleveld voorzien. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’. 

Opvang? Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang  
(tot 18.30u). Apart inschrijven voor opvang ‘Voor 
en na sport’ via  Ferm Kinderopvang, zie rode 
kader op de achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Slag- en balsporten MIDI
Voor wie? Geboortejaar 2016 t.e.m. 2014.  
Uur? Van 9.30u tot 15.30u.  
Waar? Sporthal ’t Veerleveld,  

Kan. P.J. Triestlaan 1 (Zaffelare).   
Prijs? Basistarief (1ste kind): 60 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 48 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 12 euro.

Programma? Zijn slag- en balsporten ook helemaal jouw ding? 
Schrijf je dan zeker in want tijdens dit sportkamp 
vliegen niet alleen de ballen rond je oren maar 
slaan we er bovendien stevig op los! Badminton, 
minitennis, bounceball, snaggolf, baseball … in 
combinatie met tal van leuke balsporten zoals 
voetbal, handbal, netbal, basketbal …  
Het komt allemaal aan bod!  

Busvervoer? Er is gratis busvervoer tussen sporthal 
Uyttenhove en sporthal ‘t Veerleveld voorzien. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’. 

Opvang? Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang (tot 
18.30u). Apart inschrijven voor opvang ‘Voor en 
na sport’ via  Ferm Kinderopvang, zie rode kader 
op de achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Slag- en balsporten MAXI
Voor wie? Geboortejaar 2013 t.e.m. 2011.  
Uur? Van 9.30u tot 15.30u.  
Waar? Sporthal ’t Veerleveld,  

Kan. P.J. Triestlaan 1 (Zaffelare).   
Prijs? Basistarief (1ste kind): 60 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 48 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 12 euro.

Programma? Zijn slag- en balsporten ook helemaal jouw 
ding? Schrijf je dan zeker in want tijdens dit 
sportkamp vliegen niet alleen de ballen rond je 
oren maar slaan we er bovendien stevig op los! 
Tafeltennis, badminton, speedminton, baseball … 
in combinatie met tal van leuke balsporten zoals 
voetbal, handbal, netbal, basketbal, cardiogoal, 
tchoukball … Het komt allemaal aan bod!  

Busvervoer? Er is gratis busvervoer tussen sporthal 
Uyttenhove en sporthal ‘t Veerleveld voorzien. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’. 

Opvang? Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang (tot 
18.30u). Apart inschrijven voor opvang ‘Voor en 
na sport’ via  Ferm Kinderopvang, zie rode kader 
op de achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

SPORT

SPORT

SPORT
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Week 3/7 - 7/7

Slag- en balsporten/padel en tennis
Voor wie? Geboortejaar 2016 t.e.m. 2014.  
Uur? Van 9.30u tot 15.30u.  
Waar? Sporthal ’t Veerleveld,  

Kan. P.J. Triestlaan 1 (Zaffelare).    
Prijs? Basistarief (1ste kind): 75 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 63 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 15 euro.

Programma? ’s Morgens beoefenen we tal van slag- en 
balsporten terwijl we iedere namiddag met 
de bus naar Puyenbroeck trekken waar onze 
gediplomeerde lesgevers klaar staan om jullie 
padel- én tennisles te geven, ieder op zijn/haar 
niveau.

Busvervoer? Er is gratis busvervoer tussen sporthal 
Uyttenhove en sporthal ‘t Veerleveld voorzien. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’. 

Opvang? Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang (tot 
18.30u). Apart inschrijven voor opvang ‘Voor en 
na sport’ via  Ferm Kinderopvang, zie rode kader 
op de achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Slag- en balsporten/kicks 4 kids
Voor wie? Geboortejaar 2013 t.e.m. 2011.  
Uur? Van 9.30u tot 17u. 
Waar? Sporthal ’t Veerleveld, Kan. P.J. Triestlaan 1 

(Zaffelare) en externe locaties.    
Prijs? Basistarief (1ste kind): 105 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 93 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 21 euro.

Programma? Beoefen tal van slag- en balsporten en  
beleef bovendien een heleboel sportieve kicks 
zoals elektrisch olympisch schermduel, hoog 
touwenparcours, klimmen, trampolinepark 
Jumpsky, bumperball, archery tag, BMX en 
levend kolonisten van Catan! Het wordt weer 
kicken!

Busvervoer? Er is enkel vóór het sportkamp gratis busvervoer 
tussen sporthal Uyttenhove en sporthal  
‘t Veerleveld voorzien. Uurregeling: ga naar de 
activiteit op lochristi.be/activiteiten, knop ‘extra 
informatie’.

Opvang? Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang (tot 
18.30u). Apart inschrijven voor opvang ‘Voor en 
na sport’ via  Ferm Kinderopvang, zie rode kader 
op de achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

SPORT

SPORT
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Toonmoment zaterdag 8 juli

Padel en tennis/kicks 4 kids
Voor wie? Geboortejaar 2013 t.e.m. 2009. 
Uur? Van 9.30u tot 17u. 
Waar? Sporthal ’t Veerleveld, Kan. P.J. Triestlaan 1 

(Zaffelare) en externe locaties.    
Prijs? Basistarief (1ste kind): 125 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 113 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 25 euro.

Programma? ‘s Ochtends trekken we met de bus naar 
Puyenbroeck waar onze gediplomeerde 
lesgevers klaar staan om jullie padel- én tennisles 
te geven, ieder op zijn/haar niveau. In de 
namiddag beleven we dan weer een heleboel 
sportieve kicks zoals elektrisch olympisch 
schermduel, hoog touwenparcours, klimmen, 
trampolinepark Jumpsky, bumperball, archery 
tag, BMX en levend kolonisten van Catan! 

Busvervoer? Er is enkel vóór het sportkamp gratis busvervoer 
tussen sporthal Uyttenhove en sporthal ‘t 
Veerleveld voorzien. Uurregeling: ga naar de 
activiteit op lochristi.be/activiteiten, knop ‘extra 
informatie’.

Opvang? Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang 
(tot 18.30u), niet voor 2010 en ouder. Apart 
inschrijven voor opvang ‘Voor en na sport’ 
via Ferm Kinderopvang, zie rode kader op de 
achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Joepla’s ski/snowboardkamp 1
Voor wie?  Geboortejaar 2016 t.e.m. 2008.         
Uur?  Aanmelden mogelijk tussen 8u en 8.20u, vertrek 

bus om 8.30u, aankomst SnowWorld om 9.15u, op 
de piste van 9.45u tot 11.45u, lunch van 12.05u tot 
12.35u, Joepla van 13.30u tot 17u.

Waar?  Kleuterschool (Kon. Boudewijnlaan 4, Lochristi). 
Skiën/snowboarden gaat door in SnowWorld 
(Zeelandlaan 3, Terneuzen).

Prijs?  Basistarief (1ste kind): 135 euro. 
 Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 123 euro.
 UiTPAS met kansentarief: 27 euro.

Programma? Wil je leren skiën/snowboarden of kan je het 
al goed? Dan is dit kamp zeker iets voor jou. 
Elke dag voorziet SnowWorld 2 uurtjes ski- of 
snowboardles door geschoolde lesgevers. 
Materiaal (botten, ski’s/snowboard, helm) is 
inbegrepen in de prijs.

Busvervoer? De kinderen gaan ’s ochtends gratis met de 
bus naar SnowWorld. ’s Middags komen de 
kinderen gratis met de bus van SnowWorld naar 
het speelplein. ’s Avonds is er gratis busvervoer 
voorzien vanuit het speelplein. Uurregeling: ga 
naar de activiteit op lochristi.be/activiteiten, 
knop ‘extra informatie’.

Opvang?   Kan met aparte vooropvang (vanaf 7.30u tot 
8u) en na-opvang (17u tot 18.30u), niet voor 12+. 
Apart inschrijven voor opvang ‘Voor Joeplakamp’ 
en/of ‘Na Joepla’ via Ferm Kinderopvang, zie rode 
kader op de achterzijde van deze brochure. 

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Joepla’s musicalkamp mini
Voor wie?  Geboortejaar 2018 t.e.m. 2017.          
Uur?  Aanmelden mogelijk tussen 8u en 8.55u,  

musical van 9u tot 12u, lunch van 12u tot 12.50u, 
Joepla van 13u tot 17u.

Waar?  Muziekschool Lochristi  
(Kon. Boudewijnlaan 9, Lochristi).

Prijs?  Basistarief (1ste kind): 100 euro. 
Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 88 euro. 
UiTPAS met kansentarief: 20 euro.

Programma? Ervaren leerkrachten (Muziekschool Lochristi) 
voorzien een aanbod gericht op musical en 
muziekbeleving met ritme, dans en zang. Dit 
kamp loopt door t.e.m. zaterdag, met op die dag 
repetitie vanaf 9.15u (afspraak aan Muziekschool) 
en een toonmoment van ongeveer 20 minuten, 
om 11.30u, in JC Lodejo (Dorp-Oost 1, Lochristi). 
Wil je graag al een voorsmaakje? Surf dan naar 
tijdvoormuziek.be/musicalkamp.

Busvervoer? We spreken ’s ochtends rechtstreeks af in de 
muziekschool. De kinderen wandelen ’s middags 
onder begeleiding naar het speelplein. ’s Avonds 
is er gratis busvervoer voorzien vanuit het 
speelplein. Uurregeling: ga naar de activiteit op 
lochristi.be/activiteiten, knop ‘extra informatie’.

Opvang?  Kan met aparte vooropvang (vanaf 7.30u tot 8u) 
en na-opvang (17u tot 18.30u). Apart inschrijven 
voor opvang ‘Voor Joeplakamp’ en/of ‘Na Joepla’ 
via Ferm Kinderopvang, zie rode kader op de 
achterzijde van deze brochure. 

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.
JEUGD

JEUGDSPORT

Week 3/7 - 7/7

6



Toonmoment zaterdag 8 juli

Joepla’s musicalkamp
Voor wie?  Geboortejaar 2016 t.e.m. 2011.          
Uur?  Aanmelden mogelijk tussen 8u en 8.55u,  

musical van 9u tot 12u, lunch van 12u tot 12.50u, 
Joepla van 13u tot 17u.

Waar?  JC Lodejo (Dorp-Oost 1, Lochristi).
Prijs?  Basistarief (1ste kind): 100 euro. 

Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 88 euro. 
UiTPAS met kansentarief: 20 euro.

Programma? Hou je van dansen, zingen en drama maken?  
Dan is dit kamp iets voor jou! Onder begeleiding 
van ervaren leerkrachten (Muziekschool 
Lochristi) boksen we op één week een 
musicalvoorstelling in elkaar. Dit kamp loopt door 
t.e.m. zaterdag, met op die dag repetitie vanaf 9u 
en een toonmoment van ongeveer 45 minuten, 
om 15u.  Wil je graag al een voorsmaakje? Surf 
dan naar tijdvoormuziek.be/musicalkamp.

Busvervoer? We spreken ’s ochtends rechtstreeks af in JC 
Lodejo. De kinderen wandelen ’s middags onder 
begeleiding naar het speelplein. ’s Avonds is er 
gratis busvervoer voorzien vanuit het speelplein. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’.

Opvang?  Bij dit kamp is er GEEN aparte vooropvang 
voorzien. Aanmelden is al mogelijk vanaf 8u.  
Kan met aparte na-opvang (17u tot 18.30u).  
Apart inschrijven voor opvang ‘Na Joepla’ 
via Ferm Kinderopvang, zie rode kader op de 
achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Skate-Like-a-Pro! Reeks 1
Voor wie?  Geboortejaar 2015 t.e.m. 2007.          
Uur?  Van 18.30u tot 20.30u.
Waar?  Gemeentelijke Basisschool Lochristi  

(Kon. Boudewijnlaan, Lochristi).
Prijs?  Basistarief (1ste kind): 30 euro.  

Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 24 euro. 
UiTPAS met kansentarief: 6 euro.

Programma? Ben je helemaal into skateboarden? Wil je graag 
leren skaten of jouw skills uitbreiden? Dan is dit 
je kans! Onze lokale toptalenten geven je 2u les 
per dag. De 1ste dag gaan we na of je al enige 
ervaring hebt of niet. Op basis hiervan zal de 
les verder op maat uitgewerkt worden. Je leert 
gecontroleerd skaten, maar ook verschillende 
tricks, zoals een ollie, grinden, flips en nog veel 
meer. Een week vol adrenaline en actie! Ready?! 
Set?! Skate!

Busvervoer? Bij dit kamp is GEEN busvervoer voorzien.
Opvang?  Bij dit kamp is er GEEN opvang voorzien. 
Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Kinderopvang & Joepla
Voor wie? Geboortejaar 2019 t.e.m. 2011.
Uur? Kinderopvang van 7.30u tot 13u, Joepla  

van 13u tot 17u, kinderopvang van 17u tot 18.30u.
Waar?  Kinderopvang: Gemeentelijke Basisschool  

(Kon. Boudewijnlaan, Lochristi). Speelplein: 
Speelplein Joepla (Kon. Boudewijnlaan 4, 
Lochristi).

Prijs? Kinderopvang: zie rode kader op de achterzijde 
van deze brochure. Speelplein: 2 euro / halve 
dag. Beide diensten factureren achteraf als je 
voor deze combinatie kiest.

Programma? Enthousiaste begeleiders bieden de kinderen 
leuke activiteiten aan gecombineerd met 
vrij spel. Om 13u gaan de kinderen onder 
begeleiding naar het speelplein. Na het 
speelplein kunnen kinderen onder begeleiding 
terug naar de kinderopvang.

Busvervoer? ’s Avonds is er gratis busvervoer voorzien vanuit 
het speelplein. Uurregeling: jeugdlochristi.be/
busjoepla. 

Inschrijven?  Inschrijven voor opvang ‘Voormiddag Joepla’ en/
of ‘Na Joepla’ via Ferm Kinderopvang, zie rode 
kader op de achterzijde van deze brochure. 

JEUGD JEUGD

OPVANG

Extra sportclubaanbod
WINDSURFEN – basic

(geboortejaar vanaf 2015) 
Windsurfclub WVG Windsurfing Beervelde

Programma?
Leren windsurfen van 9u tot 16.30u.

Info/inschrijven?
wvg.be, ga naar ‘cursussen en kampen’

Week 3/7 - 7/7
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Alles loopt op wieltjes
Voor wie? Geboortejaar 2018 en 2017.  
Uur? Van 9.30u tot 12u.  
Waar? Sportzaal Gemeentelijke Basisschool,  

Kon. Boudewijnlaan (Lochristi). 
Prijs? Basistarief (1ste kind): 30 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 24 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 6 euro. 

Programma? Dit kampje is speciaal voor kindjes die nog niet 
zelfstandig kunnen fietsen zonder steunwielen 
of nog onvoldoende fietsvaardig zijn om vlot 
in het verkeer te fietsen. Via tal van speelse 
oefenparcours werken we aan onze fietsskills. 
Kinderen geboren in 2018: Breng indien mogelijk 
je eigen fiets (zonder steunwielen + ev. helm 
+ slot) mee. Dit is niet verplicht maar wel sterk 
aan te raden. Kinderen geboren in 2017: Breng 
je eigen fiets (zonder steunwielen + helm + 
slot) mee. De fietsen kunnen de volledige 
kampperiode ter plaatse blijven indien gewenst.

Busvervoer? Er is enkel vóór het sportkamp gratis busvervoer 
tussen sportzaal Gemeentelijke Basisschool 
Lochristi en sporthal ‘t Veerleveld voorzien. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’. 

Opvang? Enkel vooropvang (vanaf 7.30u). Apart inschrijven 
voor opvang ‘Voor en na sport’ via Ferm 
Kinderopvang, zie rode kader op de achterzijde 
van deze brochure. Let op: De sportdienst 
organiseert op 11 juli deze vooropvang wegens 
sluiting van Ferm Kinderopvang.  
Apart inschrijven via de sportdienst,  
via sport@lochristi.be.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Clipdance/multisport
Voor wie? Geboortejaar 2016 en 2015. 
Uur? Van 9.30u tot 15.30u.  
Waar? Sporthal ’t Veerleveld,  

Kan. P.J. Triestlaan 1 (Zaffelare).   
Prijs? Basistarief (1ste kind): 75 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 63 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 15 euro. 

Programma? Hou je van dansen maar kan je andere 
sportieve activiteiten ook wel smaken ? Dan 
is dit combinatiekamp zeker iets voor jou! 
Dansdocent Ine van Dansschool D.I.O.P. 
(Lokeren/Lochristi) dompelt je iedere ochtend 
onder in de meest populaire top hits en leert je 
tal van verschillende dancemoves uit populaire 
videoclips aan! In de namiddag kan je je dan 
weer volop uitleven tijdens onze verschillende 
toffe workshops djembé, circustechnieken, haka, 
yoga, stepaerobics, ropeskipping, airtrack en 
trampolinecircuit! Let’s move en enjoy!  

Busvervoer? Er is enkel vóór het sportkamp gratis busvervoer 
tussen sportzaal Gemeentelijke Basisschool 
Lochristi en sporthal ‘t Veerleveld voorzien. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’. 

Opvang? Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang (tot 
18.30u). Apart inschrijven voor opvang ‘Voor en 
na sport’ via  Ferm Kinderopvang, zie rode kader 
op de achterzijde van deze brochure. Let op:  
De sportdienst organiseert op 11 juli deze opvang 
wegens sluiting van Ferm Kinderopvang.  
Apart inschrijven via de sportdienst, via  
sport@lochristi.be.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.
 

OP DINSDAG 11 JULI: WEL SPORTKAMPEN,  
GEEN JEUGDKAMPEN, GEEN KINDEROPVANG & JOEPLA

SPORT SPORT

Week 10/7 - 14/7
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Multisport/clipdance
Voor wie? Geboortejaar 2014 t.e.m. 2011.  
Uur? Van 9.30u tot 15.30u.  
Waar? Sporthal ’t Veerleveld,  

Kan. P.J. Triestlaan 1 (Zaffelare).   
Prijs? Basistarief (1ste kind): 75 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 63 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 15 euro. 

Programma? Hou je van dansen maar kan je andere 
sportieve activiteiten ook wel smaken? Dan 
is dit combinatiekamp zeker iets voor jou! 
’s Ochtends kan je je volop uitleven tijdens 
onze verschillende toffe workshops djembé, 
circustechnieken, haka, yoga, stepaerobics, 
ropeskipping, airtrack en trampolinecircuit! 
Dansdocent Ine van Dansschool D.I.O.P. 
(Lokeren/Lochristi) dompelt je iedere namiddag 
dan weer onder in de meest populaire top hits 
en leert je tal van verschillende dancemoves uit 
populaire videoclips aan! Let’s move en enjoy! 

Busvervoer? Er is enkel vóór het sportkamp gratis busvervoer 
tussen sportzaal Gemeentelijke Basisschool 
Lochristi en sporthal ‘t Veerleveld voorzien. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’. 

Opvang? Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang (tot 
18.30u). Apart inschrijven voor opvang ‘Voor en 
na sport’ via  Ferm Kinderopvang, zie rode kader 
op de achterzijde van deze brochure. 

 Let op: De sportdienst organiseert op 11 juli deze 
opvang wegens sluiting van Ferm Kinderopvang. 
Apart inschrijven via de sportdienst, via  
sport@lochristi.be.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Judo/urbangames
Voor wie? Geboortejaar 2016 en 2015.  
Uur? Van 9.30u tot 15.30u.  
Waar? Sporthal ’t Veerleveld,  

Kan. P.J. Triestlaan 1 (Zaffelare).   
Prijs? Basistarief (1ste kind): 60 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 48 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 12 euro.

Programma? Tijdens dit sportkamp combineren we judo 
met urbangames. ’s Morgens leert een 
gediplomeerde trainer van judoclub Hokkaido 
jullie op een speelse en veilige manier 
enkele basistechnieken zoals valtechnieken, 
basisworpen en basishoudgrepen, dit steeds 
afgewisseld met leuke spelvormen. Ook in de 
namiddag is fun verzekerd want dan proeven 
we van een waaier aan coole urbangames zoals 
kan jam, ringhockey, free running, slackline, 
bootcamp, dodgeball en wie weet wat nog 
allemaal!

Busvervoer? Er is enkel vóór het sportkamp gratis busvervoer 
tussen sportzaal Gemeentelijke Basisschool 
Lochristi en sporthal ‘t Veerleveld voorzien. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’.  

Opvang? Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang (tot 
18.30u). Apart inschrijven voor opvang ‘Voor en 
na sport’ via  Ferm Kinderopvang, zie rode kader 
op de achterzijde van deze brochure. Let op:  
De sportdienst organiseert op 11 juli deze opvang 
wegens sluiting van Ferm Kinderopvang.  
Apart inschrijven via de sportdienst, via  
sport@lochristi.be.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.
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Sportief digikamp 
Voor wie? Geboortejaar 2014 t.e.m. 2011.  
Uur? Van 9.30u tot 15.30u. 
Waar? Sporthal ’t Veerleveld,  

Kan. P.J. Triestlaan 1 (Zaffelare).    
Prijs? Basistarief (1ste kind): 75 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 63 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 15 euro.

Programma? Tijdens dit kamp kan je proeven van een waaier 
aan coole urbangames zoals kan jam, ringhockey, 
free running, slackline, bootcamp, dodgeball 
én kan je bovendien in de namiddag digitaal 
experimenteren tijdens onze workshops Scratch, 
Robots Lego WeDo, Robots Lego Spike en 
Nintendo Switch. Zo zal je o.a. aan de hand van 
een stappenplan robots bouwen en deze nadien 
leren te besturen. Tijdens de workshop Nintendo 
Switch leer je met Gamestudio programmeren 
op een Nintendo Switch console. Als afsluiter van 
de week gaan we aan de slag met AR en VR. I.s.m. 
Digitale Wolven. 

Busvervoer? Er is enkel vóór het sportkamp gratis busvervoer 
tussen sportzaal Gemeentelijke Basisschool 
Lochristi en sporthal ‘t Veerleveld voorzien. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’. 

Opvang? Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang (tot 
18.30u). Apart inschrijven voor opvang ‘Voor en 
na sport’ via  Ferm Kinderopvang, zie rode kader 
op de achterzijde van deze brochure. Let op: De 
sportdienst organiseert op 11 juli deze opvang 
wegens sluiting van Ferm Kinderopvang.  
Apart inschrijven via de sportdienst, via  
sport@lochristi.be.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Windsurfen
Voor wie? Geboortejaar 2013 t.e.m. 2007.  
Uur? Van 13u tot 16u. 
Waar? Terrein WVG Windsurfing,  

Rivierstraat 57A (Beervelde).  
Prijs? Basistarief (1ste kind): 80 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 74 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 16 euro.

Programma? Vind je windsurfen ook zo’n coole sport? Schrijf 
je dan zeker in en spring op je plank, gooi tijdens 
deze week de wind in de zeilen en werk samen 
met de gediplomeerde lesgever van WVG 
Windsurfing Beervelde aan je windsurf skills!  
Ook voor boys en girls met al een beetje 
ervaring. 100m kunnen zwemmen is verplicht!  

Busvervoer? Bij dit kamp is er GEEN busvervoer voorzien.
Opvang? Bij dit kamp is er GEEN opvang voorzien.
Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Joepla’s pony/paardenkamp 1
Voor wie?  Geboortejaar 2017 t.e.m. 2008.     
Uur?  Aanmelden mogelijk tussen 8u en 8.55u, pony/

paarden van 9u tot 12u, lunch van 12u tot 12.40u, 
Joepla van 13u tot 17u. 

Waar?  De Vlasrede (Rivierstraat 64, Laarne).
Prijs?  Basistarief (1ste kind): 85 euro.

 Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 75 euro.
 UiTPAS met kansentarief: 17 euro.

Programma? Lynn heet jullie welkom op haar ranch. Je maakt 
bij dit 4-daags kamp kennis met het gedrag van 
pony’s en paarden, opzadelen, de voedingswijze 
en poetsen van dieren en stallen. Je zal dagelijks 
een uurtje leren pony- of paardrijden.  

Busvervoer? We spreken ’s ochtends rechtstreeks af in 
Laarne (grens Beervelde). ’s Middags komen de 
kinderen gratis met de bus van De Vlasrede naar 
het speelplein. ’s Avonds is er gratis busvervoer 
voorzien vanuit het speelplein. Uurregeling: ga 
naar de activiteit op lochristi.be/activiteiten, 
knop ‘extra informatie’.

Opvang?  Bij dit kamp is er GEEN aparte vooropvang 
voorzien. Aanmelden is al mogelijk vanaf 8u. 

 Kan met aparte na-opvang (17u tot 18.30u), niet 
voor 12+. Apart inschrijven voor opvang ‘Na 
Joepla’ via Ferm Kinderopvang, zie rode kader op 
de achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Joepla’s boerderijkamp 1
Voor wie? Geboortejaar 2015 t.e.m. 2013.
Uur?  Aanmelden mogelijk tussen 8.30u en 8.55u, 

boerderij activiteiten van 9u tot 12u, lunch van 
12u tot 12.40u, Joepla van 13u tot 17u.

Waar?  De Petrushoeve (Hanselaarstraat 27, Beervelde).
Prijs?  Basistarief (1ste kind): 75 euro. 

 Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 65 euro.
 UiTPAS met kansentarief: 15 euro.

Programma? Boerin Karen verwelkomt jullie 4 dagen tussen 
de koeien in Beervelde. Op haar boerderij 
valt altijd iets te beleven: kalfjes melk geven, 
aardappelen rapen, een ritje met de tractor, … 
Kom en leef je uit, maak je vuil en geniet van 
lekker buiten spelen! Steek je graag de handen 
uit de mouwen en ben je dol op dieren, dan mag 
je niet ontbreken op dit loeiende kamp.

Busvervoer? We spreken ’s ochtends rechtstreeks af in 
Beervelde. ’s Middags komen de kinderen gratis 
met de bus van Beervelde naar het speelplein. 
’s Avonds is er gratis busvervoer voorzien 
vanuit het speelplein. Uurregeling: ga naar de 
activiteit op lochristi.be/activiteiten, knop ‘extra 
informatie’.

Opvang?  Bij dit kamp is er GEEN aparte vooropvang 
voorzien. Aanmelden is al mogelijk vanaf 8.30u. 

 Kan met aparte na-opvang (17u tot 18.30u). Apart 
inschrijven voor opvang ‘Na Joepla’ via Ferm 
Kinderopvang, zie rode kader op de  
achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.
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Skate-Like-a-Pro! Reeks 2
Voor wie?  Geboortejaar 2015  

t.e.m. 2007.          
Uur?  Van 18.30u tot 20.30u.
Waar?  Gemeentelijke Basisschool Lochristi 

(Kon. Boudewijnlaan, Lochristi).
Prijs?  Basistarief (1ste kind): 25 euro.

 Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 20 euro.
 UiTPAS met kansentarief: 5 euro.

Programma? Ben je helemaal into skateboarden? Wil je 
graag leren skaten of jouw skills uitbreiden? 
Dan is dit je kans! 4 dagen lang geven onze 
lokale toptalenten je 2u les per dag.  De 1ste 
dag gaan we na of je al enige ervaring hebt of 
niet. Op basis hiervan zal de les verder op maat 
uitgewerkt worden. Je leert gecontroleerd 
skaten, maar ook verschillende tricks, zoals een 
ollie, grinden, flips en nog veel meer. Een week 
vol adrenaline en actie!  Ready?! Set?! Skate!

Busvervoer? Bij dit kamp is GEEN busvervoer voorzien.
Opvang?  Bij dit kamp is er GEEN opvang voorzien. 
Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Kinderopvang & Joepla
Voor wie? Geboortejaar 2019 t.e.m. 2011.
Uur? Kinderopvang van 7.30u tot 13u, Joepla  

van 13u tot 17u, kinderopvang van 17u tot 18.30u.
Waar?  Kinderopvang: Gemeentelijke Basisschool  

(Kon. Boudewijnlaan, Lochristi). Speelplein: 
Speelplein Joepla (Kon. Boudewijnlaan 4, 
Lochristi).

Prijs? Kinderopvang: zie rode kader op de achterzijde 
van deze brochure. Speelplein: 2 euro / halve 
dag. Beide diensten factureren achteraf als je 
voor deze combinatie kiest.

Programma? Enthousiaste begeleiders bieden de kinderen 
leuke activiteiten aan gecombineerd met 
vrij spel. Om 13u gaan de kinderen onder 
begeleiding naar het speelplein. Na het 
speelplein kunnen kinderen onder begeleiding 
terug naar de kinderopvang.

Busvervoer? ’s Avonds is er gratis busvervoer voorzien vanuit 
het speelplein. Uurregeling: jeugdlochristi.be/
busjoepla. 

Inschrijven?  Inschrijven voor opvang ‘Voormiddag Joepla’ en/
of ‘Na Joepla’ via Ferm Kinderopvang, zie rode 
kader op de achterzijde van deze brochure. 

MOGELIJKE  
COMBINATIE: 
Alles loopt op wieltjes + speelplein Joepla

• Blijven eten kan (refter Gemeentelijke Basisschool 
Lochristi). Over de middag worden de kinderen  
naar speelplein Joepla gebracht. 

• Basistarief (1ste kind): 38 euro. 
Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 32 euro.  
UiTPAS met kansentarief: 7,60 euro.

 
Let op! Op dinsdag 11 juli is deze combinatie 

niet mogelijk wegens sluiting speelplein 
Joepla! De kinderen dienen om 12u 

 opgehaald te worden.
Inschrijven?  Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.
 Indien je kiest voor deze combinatie,  

vink dan bij het sportkamp de optie  
speelplein Joepla aan. 

WINDSURFEN – basic en  
avondcursus Adults Basic

(geboortejaar vanaf 2015)
Windsurfclub WVG Windsurfing Beervelde

Programma?  
kamp 1: leren windsurfen van 9u tot 16.30u.  

kamp 2 (adults): leren windsurfen van 18u tot 21u.                  
Extra? Ook kamp op 11/7. 

Info/inschrijven? wvg.be, ga naar ‘cursussen en kampen’

Extra  
sportclubaanbod
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OP VRIJDAG 21 JULI: GEEN SPORTKAMPEN - GEEN JEUGDKAMPEN

Kleuterthemakamp:  
Sport je mee met Anna?

Voor wie? Geboortejaar 2018 en 2017.  
Uur? Van 9.30u tot 12u. 
Waar? Sportzaal Gemeentelijke Basisschool,  

Kon. Boudewijnlaan (Lochristi). 
Prijs? Basistarief (1ste kind): 24 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 19 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 4,80 euro. 

Programma? Deze zomer leert Anna turnen, dansen, hockey 
spelen, circuskunstjes en nog zo veel meer. Wil jij 
met haar mee doen? Schrijf je dan nu in voor dit 
supertoffe sportkamp!

Busvervoer? Bij dit kamp is er GEEN busvervoer voorzien.
Opvang? Enkel vooropvang (vanaf 7.30u). Apart inschrijven 

voor opvang ‘Voor en na sport’ via Ferm 
Kinderopvang, zie rode kader op de achterzijde 
van deze brochure.     

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Atletiek/multisport
Voor wie? Geboortejaar 2016 t.e.m. 2011.  
Uur? Van 9.30u tot 12u.   
Waar? Sportzaal Gemeentelijke Basisschool,  

Kon. Boudewijnlaan (Lochristi). 
Prijs? Basistarief (1ste kind): 24 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 19 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 4,80 euro. 

Programma? Tijdens deze 4-daagse staan verschillende 
atletiekdisciplines zoals verspringen, horden, 
spurt, speerwerpen … op het sportief menu, 
dit steeds afgewisseld met multisport. Word jij 
tijdens onze sportieve meerkamp de nieuwe Nafi 
Thiam of Thomas Van Der Plaetsen?

Busvervoer? Bij dit kamp is er GEEN busvervoer voorzien.  
Opvang? Enkel vooropvang (vanaf 7.30u). Apart inschrijven 

voor opvang ‘Voor en na sport’ via Ferm 
Kinderopvang, zie rode kader op de achterzijde 
van deze brochure.

 Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Joepla’s artistiek kamp
Voor wie? Geboortejaar 2016 t.e.m. 2011. 
Uur?  Aanmelden mogelijk tussen 8.30u en 8.55u, 

creativiteit van 9u tot 12u, lunch van 12u tot 
12.25u, Joepla van 13u tot 17u.

Waar?  Villa Colette (Stationsstraat 98, Lochristi).
Prijs?  Basistarief (1ste kind): 75 euro. 

 Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 65 euro.
 UiTPAS met kansentarief: 15 euro.

Programma? Tijdens dit 4-daags kamp i.s.m. Villa Colette 
maken we kunst zonder hoofdletter, maar met 
veel humor en plezier. Iedereen krijgt de kans 
om op eigen tempo dingen uit te proberen, te 
fantaseren en te creëren. We ontdekken een 
aantal verftechnieken en passen ze toe op 
verschillende materialen. Er wordt ook getekend, 
geknipt, geschetst, gekleurd en gegomd. Op 
het einde van de week voegen we alles samen 
tot een persoonlijk kunstwerk. Maak maar al een 
plaatsje vrij aan de muur!

Busvervoer? We spreken ’s ochtends rechtstreeks af bij Villa 
Colette. ’s Middags komen de kinderen gratis 
met de bus naar het speelplein. ’s Avonds is er 
gratis busvervoer voorzien vanuit het speelplein. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’.

Opvang?  Bij dit kamp is er GEEN aparte vooropvang 
voorzien. Aanmelden is al mogelijk vanaf 8.30u.  

 Kan met aparte na-opvang (17u tot 18.30u). Apart 
inschrijven voor opvang ‘Na Joepla’ via Ferm 
Kinderopvang, zie rode kader op de achterzijde 
van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.
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Joepla’s LEGO kamp
Voor wie? Geboortejaar 2014 t.e.m. 2011. 
Uur?  Aanmelden mogelijk tussen 8u en 8.55u, 

bouwen van 9u tot 12u, lunch van 12u tot 12.55u, 
Joepla van 13u tot 17u.

Waar?  Kleuterschool (Kon. Boudewijnlaan 4, Lochristi). 
Het kamp gaat door in Bib Lochristi  
(Kon. Boudewijnlaan 6, Lochristi).

Prijs?  Basistarief (1ste kind): 80 euro. 
 Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 70 euro.
 UiTPAS met kansentarief: 16 euro.

Programma? Tijdens dit 4-daags kamp i.s.m. Junior Argonauts 
bouwen we erop los, altijd vertrekkend vanuit 
een droom of een uitdaging. Dit kamp wordt 
een leuke mix van LEGO Serious Play, LEGO 
Minecraft, LEGO Chefs, … waarbij we creativiteit 
gebruiken om bij te leren en grenzen te 
verleggen. Eén ding is zeker, jij geeft vorm aan je 
zotste ideeën onder begeleiding van creatieve 
experten.

Busvervoer? De kinderen wandelen ’s middags onder 
begeleiding naar het speelplein. ’s Avonds is er 
gratis busvervoer voorzien vanuit het speelplein. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’.

Opvang?  Kan met aparte vooropvang (vanaf 7.30u tot 8u) 
en na-opvang (17u tot 18.30u). Apart inschrijven 
voor opvang ‘Voor Joeplakamp’ en/of ‘Na Joepla’ 
via Ferm Kinderopvang, zie rode kader op de 
achterzijde van deze brochure.  

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Kinderopvang & Joepla
Voor wie? Geboortejaar 2019 t.e.m. 2011.
Uur? Kinderopvang van 7.30u tot 13u, Joepla  

van 13u tot 17u, kinderopvang van 17u tot 18.30u.
Waar?  Kinderopvang: Gemeentelijke Basisschool  

(Kon. Boudewijnlaan, Lochristi). Speelplein: 
Speelplein Joepla (Kon. Boudewijnlaan 4, 
Lochristi).

Prijs? Kinderopvang: zie rode kader op de achterzijde 
van deze brochure. Speelplein: 2 euro / halve 
dag. Beide diensten factureren achteraf als je 
voor deze combinatie kiest.

Programma? Enthousiaste begeleiders bieden de kinderen 
leuke activiteiten aan gecombineerd met 
vrij spel. Om 13u gaan de kinderen onder 
begeleiding naar het speelplein. Na het 
speelplein kunnen kinderen onder begeleiding 
terug naar de kinderopvang.

Busvervoer? ’s Avonds is er gratis busvervoer voorzien vanuit 
het speelplein. Uurregeling: jeugdlochristi.be/
busjoepla. 

Inschrijven?  Inschrijven voor opvang ‘Voormiddag Joepla’ en/
of ‘Na Joepla’ via Ferm Kinderopvang, zie rode 
kader op de achterzijde van deze brochure. 

MOGELIJKE  
COMBINATIES:
1. Sport je mee met Anna + speelplein Joepla

• Blijven eten kan (refter Gemeentelijke Basisschool 
Lochristi). Over de middag worden de kinderen naar 
speelplein Joepla gebracht.

• Basistarief (1ste kind): 32 euro. 
Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 27 euro.  
UiTPAS met kansentarief: 6,40 euro.

 
2. Atletiek/multisport + speelplein Joepla

• Blijven eten kan (refter Gemeentelijke Basisschool 
Lochristi). Over de middag worden de kinderen naar 
speelplein Joepla gebracht.

• Basistarief (1ste kind): 32 euro. 
Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 27 euro.  
UiTPAS met kansentarief: 6,40 euro.

Opvang?  Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-
opvang (17u tot 18.30u). Apart inschrijven 
voor opvang ‘Voor en na sport’ via Ferm 
Kinderopvang, zie rode kader op de 
achterzijde van deze brochure.

Inschrijven?  Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.
 Indien je kiest voor een sportkamp in de 

voormiddag in combinatie met speelplein 
Joepla, vink dan bij het sportkamp de optie 
speelplein Joepla aan.  
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Joepla’s pony/paardenkamp 2
Voor wie?  Geboortejaar 2017 t.e.m. 2008.     
Uur?  Aanmelden mogelijk tussen 8u en 8.55u,  

pony/paarden van 9u tot 12u, lunch van  
12u tot 12.40u, Joepla van 13u tot 17u. 

Waar?  De Vlasrede (Rivierstraat 64, Laarne).
Prijs?  Basistarief (1ste kind): 105 euro.

 Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 93 euro.
 UiTPAS met kansentarief: 21 euro.

Programma? Lynn heet jullie welkom op haar ranch. Je maakt 
kennis met het gedrag van pony’s en paarden, 
opzadelen, de voedingswijze en poetsen van 
dieren en stallen. Je zal dagelijks een uurtje leren 
pony- of paardrijden.  

Busvervoer? We spreken ’s ochtends rechtstreeks af in 
Laarne (grens Beervelde). ’s Middags komen de 
kinderen gratis met de bus van De Vlasrede naar 
het speelplein. ’s Avonds is er gratis busvervoer 
voorzien vanuit het speelplein. Uurregeling: ga 
naar de activiteit op lochristi.be/activiteiten, 
knop ‘extra informatie’.

Opvang?  Bij dit kamp is er GEEN aparte voor- en na-
opvang voorzien. Aanmelden is al mogelijk  
vanaf 8u. 

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Joepla’s circuskamp
Voor wie? Geboortejaar 2014 t.e.m. 2011. 
Uur?  Aanmelden mogelijk tussen 8u en 8.55u, 

circustechnieken van 9u tot 12u, lunch van  
12u tot 12.55u, Joepla van 13u tot 17u.

Waar?  Turnzaal GBS Lochristi  
(Kon. Boudewijnlaan, Lochristi). 

Prijs?  Basistarief (1ste kind): 100 euro. 
 Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 88 euro.
 UiTPAS met kansentarief: 20 euro.

Programma? Heb jij circuskriebels in je bloed? Wil je graag 
nieuwe kunstjes met een diabolo onder de 
knie krijgen of wil je leren fietsen op één wiel? 
Tijdens dit kamp i.s.m. Circus Punt focussen we 
op verschillende circustechnieken: jongleren, 
flowersticks, ton- en ballopen, rola bola, 
acrobatie, … Komt dat zien, komt dat zien!

Busvervoer? De kinderen wandelen ’s middags onder 
begeleiding naar het speelplein. ’s Avonds is er 
gratis busvervoer voorzien vanuit het speelplein. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’.

Opvang?  Bij dit kamp is er GEEN aparte voor- en na-
opvang voorzien. Aanmelden is al mogelijk  
vanaf 8u. 

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

BEACHKAMP 
(geboortejaar vanaf 2016)
Windsurfclub WVG Windsurfing Beervelde

Programma? Windsurfen, suppen  
en strandactiviteiten van 9u tot 16.30u.
Info/inschrijven? wvg.be, ga naar  
‘cursussen en kampen’

DANS  
(geboortejaar 2018 t.e.m. 2015) 
Dancing Kids Beervelde

Programma? Dans, spel en knutselen.
Info/inschrijven? Mail naar  
mail@dancing-kids.be

VOETBAL 
(geboortejaar 2017 t.e.m. 2011)
FC Dynamo Beervelde

Programma?  
Voetbaltrainingen, spelvormen.
Info/inschrijven? fcdynamobeervelde.be

JEUGDJEUGD
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Joepla’s boerderijkamp 2
Voor wie? Geboortejaar 2017 t.e.m. 2016.
Uur?  Aanmelden mogelijk tussen 8.30u en 8.55u, 

boerderij activiteiten van 9u tot 12u, lunch van 
12u tot 12.40u, Joepla van 13u tot 17u.

Waar?  De Petrushoeve (Hanselaarstraat 27, Beervelde).
Prijs?  Basistarief (1ste kind): 90 euro. 

 Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 78 euro.
 UiTPAS met kansentarief: 18 euro.

Programma? Boerin Karen verwelkomt jullie tussen de koeien 
in Beervelde. Op haar boerderij valt altijd iets te 
beleven: kalfjes melk geven, aardappelen rapen, 
een ritje met de tractor, … Kom en leef je uit, 
maak je vuil en geniet van lekker buiten spelen! 
Steek je graag de handen uit de mouwen en ben 
je dol op dieren, dan mag je niet ontbreken op 
dit loeiende kamp.

Busvervoer? We spreken ’s ochtends rechtstreeks af in 
Beervelde. ’s Middags komen de kinderen gratis 
met de bus van Beervelde naar het speelplein. 
’s Avonds is er gratis busvervoer voorzien 
vanuit het speelplein. Uurregeling: ga naar de 
activiteit op lochristi.be/activiteiten, knop ‘extra 
informatie’.

Opvang?  Bij dit kamp is er GEEN aparte voor- en na-
opvang voorzien. Aanmelden is al mogelijk  
vanaf 8.30u. 

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Joepla’s ski/snowboardkamp 2
Voor wie?  Geboortejaar 2016 t.e.m. 2008.         
Uur?  Aanmelden mogelijk tussen 8u en 8.20u, vertrek 

bus om 8.30u, aankomst SnowWorld om 9.15u, op 
de piste van 9.45u tot 11.45u, lunch van 12.05u tot 
12.35u, Joepla van 13.30u tot 17u.

Waar?  Kleuterschool (Kon. Boudewijnlaan 4, Lochristi). 
Skiën/snowboarden gaat door in SnowWorld 
(Zeelandlaan 3, Terneuzen).

Prijs?  Basistarief (1ste kind): 135 euro. 
 Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 123 euro.
 UiTPAS met kansentarief: 27 euro.

Programma? Wil je leren skiën/snowboarden of kan je het 
al goed? Dan is dit kamp zeker iets voor jou. 
Elke dag voorziet SnowWorld 2 uurtjes ski- of 
snowboardles door geschoolde lesgevers. 
Materiaal (botten, ski’s/snowboard, helm) is 
inbegrepen in de prijs.

Busvervoer? De kinderen gaan ’s ochtends gratis met de 
bus naar SnowWorld. ’s Middags komen de 
kinderen gratis met de bus van SnowWorld naar 
het speelplein. ’s Avonds is er gratis busvervoer 
voorzien vanuit het speelplein. Uurregeling: ga 
naar de activiteit op lochristi.be/activiteiten, 
knop ‘extra informatie’.

Opvang?   Bij dit kamp is er GEEN aparte voor- en na-
opvang voorzien. Aanmelden is al mogelijk  
vanaf 8u.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

TURNEN en DANS  
(geboortejaar 2020 t.e.m. 2017) 

Flik Flak Zaffelare
Programma? Turnen en dans.

Info/inschrijven? flikflakzaffelare.be

WINDSURFEN – basic
(geboortejaar vanaf 2015)

Windsurfclub WVG Windsurfing Beervelde
Programma?  

Leren windsurfen van 9u tot 16.30u.
Info/inschrijven?  

wvg.be, ga naar ‘cursussen en kampen’

JEUGD JEUGD

Extra sportclubaanbod

Week 31/7 - 4/8
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Joepla’s ski/snowboardkamp 3
Voor wie?  Geboortejaar 2016 t.e.m. 2008.         
Uur?  Aanmelden mogelijk tussen 8u en 8.20u, vertrek 

bus om 8.30u, aankomst SnowWorld om 9.15u,  
op de piste van 9.45u tot 11.45u, lunch van  
12.05u tot 12.35u, Joepla van 13.30u tot 17u.

Waar?  Kleuterschool (Kon. Boudewijnlaan 4, Lochristi). 
Skiën/snowboarden gaat door in SnowWorld 
(Zeelandlaan 3, Terneuzen).

Prijs?  Basistarief (1ste kind): 135 euro. 
 Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 123 euro.
 UiTPAS met kansentarief: 27 euro.

Programma? Wil je leren skiën/snowboarden of kan je het 
al goed? Dan is dit kamp zeker iets voor jou. 
Elke dag voorziet SnowWorld 2 uurtjes ski- of 
snowboardles door geschoolde lesgevers. 
Materiaal (botten, ski’s/snowboard, helm) is 
inbegrepen in de prijs.

Busvervoer? De kinderen gaan ’s ochtends gratis met de 
bus naar SnowWorld. ’s Middags komen de 
kinderen gratis met de bus van SnowWorld naar 
het speelplein. ’s Avonds is er gratis busvervoer 
voorzien vanuit het speelplein. Uurregeling: ga 
naar de activiteit op lochristi.be/activiteiten, 
knop ‘extra informatie’.

Opvang?   Kan met aparte vooropvang (vanaf 7.30u tot 
8u) en na-opvang (17u tot 18.30u), niet voor 12+. 
Apart inschrijven voor opvang ‘Voor Joeplakamp’ 
en/of ‘Na Joepla’ via Ferm Kinderopvang, zie rode 
kader op de achterzijde van deze brochure. 

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Joepla’s pony/paardenkamp 3
Voor wie?  Geboortejaar 2017 t.e.m. 2008.     
Uur?  Aanmelden mogelijk tussen 8u en 8.55u, pony/

paarden van 9u tot 12u, lunch van 12u tot 12.40u, 
Joepla van 13u tot 17u. 

Waar?  De Vlasrede (Rivierstraat 64, Laarne).
Prijs?  Basistarief (1ste kind): 105 euro.

 Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 93 euro.
 UiTPAS met kansentarief: 21 euro.

Programma? Lynn heet jullie welkom op haar ranch. Je maakt 
kennis met het gedrag van pony’s en paarden, 
opzadelen, de voedingswijze en poetsen van 
dieren en stallen. Je zal dagelijks een uurtje leren 
pony- of paardrijden.  

Busvervoer? We spreken ’s ochtends rechtstreeks af in 
Laarne (grens Beervelde). ’s Middags komen de 
kinderen gratis met de bus van De Vlasrede naar 
het speelplein. ’s Avonds is er gratis busvervoer 
voorzien vanuit het speelplein. Uurregeling: ga 
naar de activiteit op lochristi.be/activiteiten, 
knop ‘extra informatie’.

Opvang?  Bij dit kamp is er GEEN aparte vooropvang 
voorzien. Aanmelden is al mogelijk vanaf 8u. 

 Kan met aparte na-opvang (17u tot 18.30u), niet 
voor 12+. Apart inschrijven voor opvang ‘Na 
Joepla’ via Ferm Kinderopvang, zie rode kader op 
de achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Kinderopvang & Joepla
Voor wie? Geboortejaar 2019 t.e.m. 2011.
Uur? Kinderopvang van 7.30u tot 13u, Joepla  

van 13u tot 17u, kinderopvang van 17u tot 18.30u.
Waar?  Kinderopvang: Gemeentelijke Basisschool  

(Kon. Boudewijnlaan, Lochristi).
 Speelplein: Speelplein Joepla  

(Kon. Boudewijnlaan 4, Lochristi).
Prijs? Kinderopvang: zie rode kader op de achterzijde 

van deze brochure. Speelplein: 2 euro / halve 
dag.

 Beide diensten factureren achteraf als je voor 
deze combinatie kiest.

Programma? Enthousiaste begeleiders bieden de kinderen 
leuke activiteiten aan gecombineerd met 
vrij spel. Om 13u gaan de kinderen onder 
begeleiding naar het speelplein. Na het 
speelplein kunnen kinderen onder begeleiding 
terug naar de kinderopvang.

Busvervoer? ’s Avonds is er gratis busvervoer voorzien vanuit 
het speelplein. Uurregeling: jeugdlochristi.be/
busjoepla. 

Inschrijven?  Inschrijven voor opvang ‘Voormiddag Joepla’ en/
of ‘Na Joepla’ via Ferm Kinderopvang, zie rode 
kader op de achterzijde van deze brochure. 

Week 7/8 - 11/8

JEUGDJEUGD

OPVANG

DANS  
(geboortejaar 2017 t.e.m. 2011) 
Flik Flak Zaffelare

Programma? Dans en spel. 
Info/inschrijven? flikflakzaffelare.be

WINDSURFEN – basic 
(geboortejaar vanaf 2015)
Windsurfclub WVG Windsurfing Beervelde

Programma? Leren windsurfen van 9u tot 16.30u. 
Info/inschrijven? wvg.be, ga naar ‘cursussen en kampen’

Extra sportclubaanbod

16



Tennis/multimove
Voor wie? Geboortejaar 2018 en 2017.  
Uur? Van 9.30u tot 15.30u.  
Waar? Sporthal ’t Veerleveld,  

Kan. P.J. Triestlaan 1 (Zaffelare).   
Prijs? Basistarief (1ste kind): 45 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 37 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 9 euro. 

Programma? Tijdens dit sportkamp combineren we tennis 
met multimove. We trekken met de bus 
naar het gerenoveerde tennisterrein in de 
Langenakkerlaan waar onze gediplomeerde 
tennislesgevers klaar staan om jullie kapoenen 
de basisbeginselen van tennis via plezante 
spel- en oefenvormen te laten ontdekken. In de 
sporthal stimuleren we 

 verder de motorische ontwikkeling en laten de 
kinderen op een leuke en ontspannende manier 
bewegen en oefenen zo de 12 fundamentele 
bewegingsvaardigheden (multimove).  
Meer info op multimove.be. 

Busvervoer? Bij dit kamp is er GEEN busvervoer voorzien. 
Opvang? Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang  

(tot 18.30u). Apart inschrijven voor opvang  
‘Voor en na sport’ via  Ferm Kinderopvang, zie 
rode kader op de achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Yoga/multisport
Voor wie? Geboortejaar 2016 t.e.m. 2011.  
Uur? Van 9.30u tot 15.30u.  
Waar? Sporthal ’t Veerleveld,  

Kan. P.J. Triestlaan 1 (Zaffelare).   
Prijs? Basistarief (1ste kind): 45 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 37 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 9 euro. 

Programma? Mag het af en toe ook wel eens iets rustiger? 
Dan ben je bij dit sportkamp aan het juiste adres! 
Iedere dag voorzien we een sessie yoga én een 
creatieve activiteit, dit afgewisseld met airtrack, 
minitrampoline, dans, ropeskipping, fitbalspelen 
en drums alive. Afwisseling verzekerd dus! I.s.m. 
Yogakriebels.

Busvervoer? Bij dit kamp is er GEEN busvervoer voorzien. 
Opvang? Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang (tot 

18.30u). Apart inschrijven voor opvang ‘Voor en 
na sport’ via  Ferm Kinderopvang, zie rode kader 
op de achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Martial Arts Games/sport & fun 2.0
Voor wie? Geboortejaar 2016 en 2015.  
Uur? Van 9.30u tot 15.30u.  
Waar? Sporthal ’t Veerleveld,  

Kan. P.J. Triestlaan 1 (Zaffelare).    
Prijs? Basistarief (1ste kind): 45 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 37 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 9 euro.

Programma? Martial Arts zijn hot! Tijdens dit sportkamp 
nemen onze gediplomeerde lesgevers jullie 
mee naar de mysterieuze wereld van enkele 
krijgskunsten. Wat kunnen jullie zoal verwachten? 
Boksen, kickboksen en karate. Let’s kick it! Zet 
je bovendien in de namiddag schrap want 
dan sporten we mee met onze tijd en tillen 
zo je plezierbeleving naar een hoger niveau! 
We integreren o.a. de tablet als bijkomend 
spelelement om de sportopdrachten met een 
extra dosis fun te volbrengen! Denk hierbij maar 
aan een interactieve escaperoom, een QR-
zoekspel, 

 bootcampgames… Fun 2.0 verzekerd! I.s.m. 
Sportwerk Vlaanderen en Akiyama Zaffelare. 

Busvervoer? Bij dit kamp is er GEEN busvervoer voorzien. 
Opvang?  Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang (tot 

18.30u). Apart inschrijven voor opvang ‘Voor en 
na sport’ via  Ferm Kinderopvang, zie rode kader 
op de achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Week 16/8 - 18/8

SPORT

SPORT

SPORT

OP MAANDAG 14 AUGUSTUS EN DINSDAG 15 AUGUSTUS:  
GEEN SPORTKAMPEN - GEEN JEUGDKAMPEN
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Sport & fun 2.0 / Martial Arts Games
Voor wie? Geboortejaar 2014 t.e.m. 2011.  
Uur? Van 9.30u tot 15.30u.  
Waar? Sporthal ’t Veerleveld,  

Kan. P.J. Triestlaan 1 (Zaffelare).    
Prijs? Basistarief (1ste kind): 45 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 37 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 9 euro.

Programma? Zet je schrap want tijdens dit sportkamp 
sporten we mee met onze tijd en tillen zo 
je plezierbeleving naar een hoger niveau! 
We integreren o.a. de tablet als bijkomend 
spelelement om de sportopdrachten met een 
extra dosis fun te volbrengen! Denk hierbij maar 
aan een interactieve escaperoom, een QR-
zoekspel, bootcampgames… Fun 2.0 verzekerd! 
In de namiddag nemen onze gediplomeerde 
lesgevers jullie mee naar de mysterieuze wereld 
van enkele krijgskunsten want martial arts zijn 
hot! Wat kunnen jullie zoal verwachten? Boksen, 
kickboksen en karate. Let’s kick it! I.s.m. Sportwerk 
Vlaanderen en Akiyama Zaffelare.

Busvervoer? Bij dit kamp is er GEEN busvervoer voorzien. 
Opvang? Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang (tot 

18.30u). Apart inschrijven voor opvang ‘Voor en 
na sport’ via  Ferm Kinderopvang, zie rode kader 
op de achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Joepla’s DJ kamp
Voor wie?  Geboortejaar 2016 t.e.m. 2008.          
Uur?  Aanmelden mogelijk tussen 8u en 8.55u, beats 

van 9u tot 12u, lunch van 12u tot 12.50u, Joepla 
van 13u tot 17u.

Waar?  JC Lodejo (Dorp-Oost 1, Lochristi).
Prijs?  Basistarief (1ste kind): 60 euro.

 Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 52 euro.
 UiTPAS met kansentarief: 12 euro.

Programma? Hou je van een leuke beat gemixt met wat 
knaldrang? Ben je helemaal klaar om te viben? 
Dan is dit 3-daags kamp zeker iets voor jou. 
Onder leiding van Marmalade Productions ga 
je aan de slag met beats, mixen, turntablism, 
… Na dit kamp ben je gegarandeerd klaar voor 
Tomorrowland! Slay!

Busvervoer? We spreken ’s ochtends rechtstreeks af in JC 
Lodejo. De kinderen wandelen ’s middags onder 
begeleiding naar het speelplein. ’s Avonds is er 
gratis busvervoer voorzien vanuit het speelplein. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’.

Opvang?  Bij dit kamp is er GEEN aparte vooropvang 
voorzien. Aanmelden is al mogelijk vanaf 8u. 

 Kan met aparte na-opvang (17u tot 18.30u), niet 
voor 12+. Apart inschrijven voor opvang ‘Na 
Joepla’ via Ferm Kinderopvang, zie rode kader op 
de achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

SPORT

JEUGD

Week 16/8 - 18/8
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Joepla’s programmeer kamp
Voor wie? Geboortejaar 2013 t.e.m. 2011. 
Uur?  Aanmelden mogelijk tussen 8u en 8.55u, 

programmeren van 9u tot 12u, lunch van 12u tot 
12.55u, Joepla van 13u tot 17u.

Waar?  Kleuterschool (Kon. Boudewijnlaan 4, Lochristi). 
Het kamp gaat door in Bib Lochristi (Kon. 
Boudewijnlaan 6, Lochristi).

Prijs?  Basistarief (1ste kind): 60 euro. 
 Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 52 euro.
 UiTPAS met kansentarief: 12 euro.

Programma? Tijdens dit 3-daags kamp i.s.m. Digitale Wolven 
verleggen we onze digitale grenzen. Op dag één 
maken we kennis met Scratch en programmeren. 
Op dag twee gaan we aan de slag met de 
Nintendo Switch en experimenteren we met het 
spel Gamestudio. De laatste dag brengen we 
de ruimte tot leven met ‘augmented reality’ en 
‘virtual reality’. Spannend!

Busvervoer? De kinderen wandelen ’s middags onder 
begeleiding naar het speelplein. ’s Avonds is er 
gratis busvervoer voorzien vanuit het speelplein. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’.

Opvang?  Kan met aparte vooropvang (vanaf 7.30u tot 8u) 
en na-opvang (17u tot 18.30u). Apart inschrijven 
voor opvang ‘Voor Joeplakamp’ en/of ‘Na Joepla’ 
via Ferm Kinderopvang, zie rode kader op de 
achterzijde van deze brochure.  

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Kinderopvang & Joepla
Voor wie? Geboortejaar 2019 t.e.m. 2011.
Uur? Kinderopvang van 7.30u tot 13u, Joepla van 13u 

tot 17u, kinderopvang van 17u tot 18.30u.
Waar?  Kinderopvang: Gemeentelijke Basisschool  

(Kon. Boudewijnlaan, Lochristi).
 Speelplein: Speelplein Joepla  

(Kon. Boudewijnlaan 4, Lochristi).
Prijs? Kinderopvang: zie rode kader op de achterzijde 

van deze brochure. Speelplein: 2 euro / halve 
dag. Beide diensten factureren achteraf als je 
voor deze combinatie kiest.

Programma? Enthousiaste begeleiders bieden de kinderen 
leuke activiteiten aan gecombineerd met 
vrij spel. Om 13u gaan de kinderen onder 
begeleiding naar het speelplein. Na het 
speelplein kunnen kinderen onder begeleiding 
terug naar de kinderopvang.

Busvervoer? ’s Avonds is er gratis busvervoer voorzien vanuit 
het speelplein. Uurregeling: jeugdlochristi.be/
busjoepla. 

Inschrijven?  Inschrijven voor opvang ‘Voormiddag Joepla’ en/
of ‘Na Joepla’ via Ferm Kinderopvang, zie rode 
kader op de achterzijde van deze brochure. 

JEUGD

Week 16/8 - 18/8

TURNEN  
(geboortejaar 2017 t.e.m. 2011) 

Flik Flak Zaffelare

Programma? Turnen en spel.
Extra? Ook kamp op  

maandag 14/8 én dinsdag 15/8.
Info/inschrijven? flikflakzaffelare.be

Extra sportclubaanbod

OPVANG
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Kleuterthemakamp: 
Sportspeelplaneet

Voor wie? Geboortejaar 2019 t.e.m. 2017.  
Uur? Van 9.30u tot 15.30u.
Waar? Sporthal Uyttenhove, Zavel 5 (Zeveneken).  
Prijs? Basistarief (1ste kind): 60 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 48 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 12 euro.

Programma? Stap in onze raket en vlieg mee van BALupiter 
voorbij SPRINGtunus langs de KNUTSELmaan 
tot helemaal aan de SPEELkomeet! Op 
elke planeet mag je heel wat sportieve 
spelletjes spelen en magische knutselwerkjes 
ineenflansen!

Busvervoer? Er is gratis busvervoer tussen sporthal 
Uyttenhove en sporthal ‘t Veerleveld voorzien. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’.

Opvang? Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang (tot 
18.30u). Apart inschrijven voor opvang ‘Voor en 
na sport’ via  Ferm Kinderopvang, zie rode kader 
op de achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Ontrafel sportief het mysterie
Voor wie? Geboortejaar 2016 en 2015.  
Uur? Van 9.30u tot 15.30u.  
Waar? Sporthal ’t Veerleveld,  

Kan. P.J. Triestlaan 1 (Zaffelare).
Prijs? Basistarief (1ste kind): 60 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 48 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 12 euro.

Programma? Onze sportmonitoren hebben voor jullie een 
sportieve attractie meegebracht, maar, oh nee, 
iemand heeft deze gestolen! Zet je speurneus 
dus maar op en ga al sportend op zoek naar de 
mogelijke dader, het gebruikte hulpmiddel en de 
plaats waar de dader de attractie verstopt heeft. 
Help je mee het mysterie te ontrafelen om zo 
alsnog op de mega attractie te kunnen spelen? 

Busvervoer? Er is gratis busvervoer tussen sporthal 
Uyttenhove en sporthal ‘t Veerleveld voorzien. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’.

Opvang? Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang (tot 
18.30u). Apart inschrijven voor opvang ‘Voor en 
na sport’ via  Ferm Kinderopvang, zie rode kader 
op de achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

OP VRIJDAG 25 AUGUSTUS: 
WEL SPORTKAMPEN - GEEN JEUGDKAMPEN - GEEN KINDEROPVANG & JOEPLA

SPORT

SPORT

Week 21/8 - 25/8
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Adventure fun
Voor wie? Geboortejaar 2014 t.e.m. 2011.  
Uur? Van 9.30u tot 15.30u.  
Waar? Sporthal ’t Veerleveld,  

Kan. P.J. Triestlaan 1 (Zaffelare).
Prijs? Basistarief (1ste kind): 75 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 63 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 15 euro.

Programma? Farmgames, minigolf, fotozoektocht, archery tag, 
bumperball, BMX en wie weet wat nog allemaal, 
dit in combinatie met omnisport. Het wordt weer 
op en top fun!

Busvervoer? Er is gratis busvervoer tussen sporthal 
Uyttenhove en sporthal ‘t Veerleveld voorzien. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’. 

Opvang? Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang (tot 
18.30u). Apart inschrijven voor opvang ‘Voor en 
na sport’ via  Ferm Kinderopvang, zie rode kader 
op de achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Vita work that body
Voor wie? Geboortejaar 2012 t.e.m. 2007.  
Uur? Van 13.30u tot 16.30u. 
Waar? Villa Vita, Koning-Albertlaan 2A (Lochristi).   
Prijs? Basistarief (1ste kind): 90 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 84 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 18 euro. 

Programma? Dit sportkamp is het ideale moment om, onder 
de deskundige begeleiding van ervaren 
lesgevers van Villa Vita, je eerste stappen te 
zetten in de figuurtraining! Stability, mobility en 
core workout, gewichtheffen, spinning, kickbox, 
poweryoga, HIIT … het komt allemaal eens aan 
bod, uiteraard volledig op maat van je kind! Om 
het volledig af te maken staan ook het populaire 
padel en enkele zwemspelen op het programma! 
Dit kamp wil je echt niet missen! 

 Work that body en sweat now, shine later!
Busvervoer? Bij dit kamp is er GEEN busvervoer voorzien.
Opvang? Bij dit kamp is er GEEN opvang voorzien.
Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Joepla’s ski/snowboardkamp 4
Voor wie?  Geboortejaar 2016 t.e.m. 2008.         
Uur?  Aanmelden mogelijk tussen 8u en 8.20u, vertrek 

bus om 8.30u, aankomst SnowWorld om 9.15u, op 
de piste van 9.45u tot 11.45u, lunch van 12.05u tot 
12.35u, Joepla van 13.30u tot 17u.

Waar?  Kleuterschool (Kon. Boudewijnlaan 4, Lochristi). 
Skiën/snowboarden gaat door in SnowWorld 
(Zeelandlaan 3, Terneuzen).

Prijs?  Basistarief (1ste kind): 110 euro. 
 Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 100 euro.
 UiTPAS met kansentarief: 22 euro.

Programma? Wil je leren skiën/snowboarden of kan je het al 
goed? Dan is dit 4-daags kamp zeker iets voor 
jou. Elke dag voorziet SnowWorld 2 uurtjes ski- 
of snowboardles door geschoolde lesgevers. 
Materiaal (botten, ski’s/snowboard, helm) is 
inbegrepen in de prijs.

Busvervoer? De kinderen gaan ’s ochtends gratis met de 
bus naar SnowWorld. ’s Middags komen de 
kinderen gratis met de bus van SnowWorld naar 
het speelplein. ’s Avonds is er gratis busvervoer 
voorzien vanuit het speelplein. Uurregeling: ga 
naar de activiteit op lochristi.be/activiteiten, 
knop ‘extra informatie’.

Opvang?   Kan met aparte vooropvang (vanaf 7.30u tot 
8u) en na-opvang (17u tot 18.30u), niet voor 12+. 
Apart inschrijven voor opvang ‘Voor Joeplakamp’ 
en/of ‘Na Joepla’ via Ferm Kinderopvang, zie rode 
kader op de achterzijde van deze brochure. 

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Joepla’s hak-hak-bak kamp 
Voor wie? Geboortejaar 2014 t.e.m. 2011.
Uur?  Aanmelden mogelijk tussen 8u en 8.55u, schillen 

en grillen van 9u tot 12u, lunch van 12u tot 12.45u, 
Joepla van 13u tot 17u.

Waar?  Uyttenhove (Zavel 5, Zeveneken).
Prijs?  Basistarief (1ste kind): 80 euro. 

 Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 70 euro.
 Sociaal tarief: 16 euro.

Programma? Foodie Hannah Mettepenningen ontvangt 
vier dagen enkele kleine chefs in de keuken 
van Uyttenhove. Denk aan streekproducten, 
barbecueën, vergeten groenten, nieuwe smaken 
en een fantastische lunch. Een kampje om 
vingers bij af te likken. 

Busvervoer? We spreken ’s ochtends rechtstreeks af in 
Zeveneken. ’s Middags komen de kinderen gratis 
met de bus van Zeveneken naar het speelplein. 
’s Avonds is er gratis busvervoer voorzien 
vanuit het speelplein. Uurregeling: ga naar de 
activiteit op lochristi.be/activiteiten, knop ‘extra 
informatie’.

Opvang?  Bij dit kamp is er GEEN aparte vooropvang 
voorzien. Aanmelden is al mogelijk vanaf 8u. 

 Kan met aparte na-opvang (17u tot 18.30u). Apart 
inschrijven voor opvang ‘Na Joepla’ via Ferm 
Kinderopvang, zie rode kader op de achterzijde 
van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

SPORT

SPORT

JEUGD

JEUGD

Week 21/8 - 25/8
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Week 21/8 - 25/8

Skate-Like-a-Pro! Reeks 3
Voor wie?  Geboortejaar 2015 t.e.m. 2007.          
Uur?  Van 18.30u tot 20.30u.
Waar?  Gemeentelijke Basisschool Lochristi  

(Kon. Boudewijnlaan, Lochristi).
Prijs?  Basistarief (1ste kind): 25 euro.

 Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 20 euro.
 UiTPAS met kansentarief: 5 euro.

Programma? Ben je helemaal into skateboarden? Wil je 
graag leren skaten of jouw skills uitbreiden? 
Dan is dit je kans! 4 dagen lang geven onze 
lokale toptalenten je 2u les per dag. De 1ste 
dag gaan we na of je al enige ervaring hebt of 
niet. Op basis hiervan zal de les verder op maat 
uitgewerkt worden. Je leert gecontroleerd 
skaten, maar ook verschillende tricks, zoals een 
ollie, grinden, flips en nog veel meer. Een week 
vol adrenaline en actie! Ready?! Set?! Skate!

Busvervoer? Bij dit kamp is GEEN busvervoer voorzien.
Opvang?  Bij dit kamp is er GEEN opvang voorzien. 
Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure

Kinderopvang & Joepla
Voor wie? Geboortejaar 2019 t.e.m. 2011.
Uur? Kinderopvang van 7.30u tot 13u, Joepla van 13u 

tot 17u, kinderopvang van 17u tot 18.30u.
Waar?  Kinderopvang: Gemeentelijke Basisschool  

(Kon. Boudewijnlaan, Lochristi).
 Speelplein: Speelplein Joepla  

(Kon. Boudewijnlaan 4, Lochristi).
Prijs? Kinderopvang: zie rode kader op de achterzijde 

van deze brochure. Speelplein: 2 euro / halve 
dag. Beide diensten factureren achteraf als je 
voor deze combinatie kiest.

Programma? Enthousiaste begeleiders bieden de kinderen 
leuke activiteiten aan gecombineerd met 
vrij spel. Om 13u gaan de kinderen onder 
begeleiding naar het speelplein. Na het 
speelplein kunnen kinderen onder begeleiding 
terug naar de kinderopvang.

Busvervoer? ’s Avonds is er gratis busvervoer voorzien vanuit 
het speelplein. Uurregeling: jeugdlochristi.be/
busjoepla. 

Inschrijven?  Inschrijven voor opvang ‘Voormiddag Joepla’ en/
of ‘Na Joepla’ via Ferm Kinderopvang, zie rode 
kader op de achterzijde van deze brochure. 

WINDSURFEN – upgrade en avondcursus Adults Basic 
(geboortejaar vanaf 2013)
Windsurfclub WVG Windsurfing Beervelde

Programma? 
kamp 1: verbeteren van je surfskills van 9u tot 16.30u. 
kamp 2 (adults): leren windsurfen van 18u tot 21u.  
Info/inschrijven? wvg.be, ga naar ‘cursussen en kampen’

Extra sportclubaanbod

JEUGD

OPVANG
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Kleuterkamp: Mini speurders
Voor wie? Geboortejaar 2019 t.e.m. 2017.  
Uur? Van 9.30u tot 15.30u. 
Waar? Sporthal Uyttenhove, Zavel 5 (Zeveneken).  
Prijs? Basistarief (1ste kind): 45 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 37 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 9 euro.

Programma? Wie helpt de politie mee met de zoektocht 
naar het geheim van Nonkel Bob? Via raadsels, 
spelletjes en leuke opdrachten verzamelen 
we dagelijks tips om dichter bij het geheim te 
komen. Zet alvast je speurneus op! I.s.m. Captain 
Sport.

Busvervoer? Er is gratis busvervoer tussen sporthal 
Uyttenhove en sporthal ‘t Veerleveld voorzien. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’. 

Opvang? Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang (tot 
18.30u). Apart inschrijven voor opvang ‘Voor en 
na sport’ via  Ferm Kinderopvang, zie rode kader 
op de achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Sportkriebel3-daagse MIDI
Voor wie? Geboortejaar 2017 t.e.m. 2015.  
Uur? Van 9.30u tot 15.30u.  
Waar? Sporthal ’t Veerleveld,  

Kan. P.J. Triestlaan 1 (Zaffelare).
Prijs? Basistarief (1ste kind): 36 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 28 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 7,20 euro.

Programma? Via plezante initiatielessen maken we tijdens 
deze 3-daagse o.a. kennis met de verschillende 
lokale jeugdsportclubs en hun aanbod! Judo, 
turnen, dans, volleybal, ju jitsu, badminton, 
voetbal … voor ieder wat wils! Ideaal met de start 
van het nieuwe sportseizoen voor de deur! 

Busvervoer? Er is gratis busvervoer tussen sporthal 
Uyttenhove en sporthal ‘t Veerleveld voorzien. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’.

Opvang? Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang (tot 
18.30u). Apart inschrijven voor opvang ‘Voor en 
na sport’ via  Ferm Kinderopvang, zie rode kader 
op de achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Sportkriebel3-daagse MAXI
Voor wie? Geboortejaar 2014 t.e.m. 2011.  
Uur? Van 9.30u tot 15.30u.  
Waar? Sporthal ’t Veerleveld,  

Kan. P.J. Triestlaan 1 (Zaffelare).
Prijs? Basistarief (1ste kind): 36 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 28 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 7,20 euro.

Programma? Via plezante initiatielessen maken we tijdens 
deze 3-daagse o.a. kennis met de verschillende 
lokale jeugdsportclubs en hun aanbod! 
Windsurfen, karate, turnen, tafeltennis, dans, 
ju jitsu, badminton, volleybal, judo … voor ieder 
wat wils! Ideaal met de start van het nieuwe 
sportseizoen voor de deur! 

Busvervoer? Er is gratis busvervoer tussen sporthal 
Uyttenhove en sporthal ‘t Veerleveld voorzien. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’

Opvang? Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang (tot 
18.30u). Apart inschrijven voor opvang ‘Voor en 
na sport’ via  Ferm Kinderopvang, zie rode kader 
op de achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Samen Sterk
Voor wie? Geboortejaar 2016 t.e.m. 2014.  
Uur? Van 9.30u tot 15.30u.  
Waar? Sporthal Uyttenhove, Zavel 5 (Zeveneken).  
Prijs? Basistarief (1ste kind): 45 euro.

  Vanaf 2de kind tijdens dezelfde week: 37 euro. 
 UiTPAS met kansentarief: 9 euro.

Programma? Een 3-daagse vol ploegsporten, groepsuit-
dagingen en teamspirit. We spelen verschillende 
uitdagende kampspelen en zullen op een leuke 
teambuildingsattractie echt leren wat het is om 
samen te werken! I.s.m. Captain Sport.

Busvervoer? Er is gratis busvervoer tussen sporthal 
Uyttenhove en sporthal ‘t Veerleveld voorzien. 
Uurregeling: ga naar de activiteit op lochristi.be/
activiteiten, knop ‘extra informatie’.

Opvang? Met vooropvang (vanaf 7.30u) en na-opvang (tot 
18.30u). Apart inschrijven voor opvang ‘Voor en 
na sport’ via  Ferm Kinderopvang, zie rode kader 
op de achterzijde van deze brochure.

Inschrijven? Zie pagina 26 en 27 van deze brochure.

Week 28/8 - 30/8

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

Extra sportclubaanbod
BEACHKAMP - basic   

(geboortejaar vanaf 2016) 
Windsurfclub WVG Windsurfing Beervelde

Programma? Windsurfen, suppen en  
strandactiviteiten van 9u tot 16.30u. 

Extra? Ook kamp op donderdag 31/8 
Info/inschrijven? wvg.be, ga naar ‘cursussen en kampen’
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Kamp Leeftijd Dienst Inschrijfdatum Pagina

Dolle dino’s 2019 – 2017 Sportdienst 18/3 vanaf 8.30u 4 

Slag- en balsporten midi 2016 – 2014 Sportdienst 18/3 vanaf 8.30u 4 

Slag- en balsporten maxi 2013 – 2011 Sportdienst 18/3 vanaf 8.30u 4 

Slag- en balsporten/padel en tennis 2016 – 2014 Sportdienst 18/3 vanaf 8.30u 5 

Slag- en balsporten/kicks 4 kids 2013 – 2011 Sportdienst 18/3 vanaf 8.30u 5 

Padel en tennis/kicks 4 kids 2013 – 2009 Sportdienst 18/3 vanaf 8.30u 6 

Joepla’s ski/snowboardkamp 1 2016 – 2008 Jeugddienst 18/3 vanaf 8.30u 6 

Joepla’s musicalkamp mini 2018 – 2017 Jeugddienst 18/3 vanaf 8.30u 6 

Joepla’s musicalkamp 2016 – 2011 Jeugddienst 18/3 vanaf 8.30u 7 

Skate-Like-a-Pro! – Reeks 1 2015 – 2007 Jeugddienst 18/3 vanaf 8.30u 7 

Kinderopvang & Joepla 2019 – 2011 Kinderopvang 24/4 vanaf 20u 7 

Alles loopt op wieltjes 2018 - 2017 Sportdienst 18/3 vanaf 13u 8 

Clipdance/multisport 2016 - 2015 Sportdienst 18/3 vanaf 13u 8 

Multisport/clipdance 2014 – 2011 Sportdienst 18/3 vanaf 13u 9 

Judo/urbangames 2016 – 2015 Sportdienst 18/3 vanaf 13u 9 

Sportief digikamp 2014 – 2011 Sportdienst 18/3 vanaf 13u 10 

Windsurfen 2013 – 2007 Sportdienst 18/3 vanaf 13u 10 

Joepla’s pony/paardenkamp 1 2017 – 2008 Jeugddienst 18/3 vanaf 13u 10 

Joepla’s boerderijkamp 1 2015 – 2013 Jeugddienst 18/3 vanaf 13u 10 

Skate-Like-a-Pro! – Reeks 2 2015 - 2007 Jeugddienst 18/3 vanaf 13u 11 

Kinderopvang & Joepla 2019 – 2011 Kinderopvang 24/4 vanaf 20u 11 

Sport je mee met Anna? 2018 - 2017 Sportdienst 18/3 vanaf 13u 12 

Atletiek/multisport 2016 – 2011 Sportdienst 18/3 vanaf 13u 12 

Joepla’s artistiek kamp 2016 – 2011 Jeugddienst 18/3 vanaf 13u 12 

Joepla’s LEGO kamp 2014 – 2011 Jeugddienst 18/3 vanaf 13u 13 

Kinderopvang & Joepla 2019 – 2011 Kinderopvang 24/4 vanaf 20u 13 

Joepla’s pony/paardenkamp 2 2017 – 2008 Jeugddienst 18/3 vanaf 13u 14 

Joepla’s circuskamp 2014 – 2011 Jeugddienst 18/3 vanaf 13u 14 

Overzicht zomerkampen
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Kamp Leeftijd Dienst Inschrijfdatum Pagina

Joepla’s boerderijkamp 2 2017 – 2016 Jeugddienst 25/3 vanaf 8.30u 15 

Joepla’s ski/snowboardkamp 2 2016 – 2008 Jeugddienst 25/3 vanaf 8.30u 15 

Joepla’s ski/snowboardkamp 3 2016 – 2008 Jeugddienst 25/3 vanaf 8.30u 16 

Joepla’s pony/paardenkamp 3 2017 – 2008 Jeugddienst 25/3 vanaf 8.30u 16 

Kinderopvang & Joepla 2019 – 2011 Kinderopvang 24/4 vanaf 20u 16 

Tennis/multimove 2018 - 2017 Sportdienst 25/3 vanaf 13u 17 

Yoga/multisport 2016 – 2011 Sportdienst 25/3 vanaf 13u 17 

Martial Arts Games/sport & fun 2.0 2016 – 2015 Sportdienst 25/3 vanaf 13u 17 

Sport & fun 2.0/Martial Arts Games 2014 – 2011 Sportdienst 25/3 vanaf 13u 18 

Joepla’s DJ kamp 2016 – 2008 Jeugddienst 25/3 vanaf 13u 18 

Joepla’s programmeer kamp 2013 – 2011 Jeugddienst 25/3 vanaf 13u 19 

Kinderopvang & Joepla 2019 – 2011 Kinderopvang 24/4 vanaf 20u 19 

Sportspeelplaneet 2019 - 2017 Sportdienst 25/3 vanaf 13u 20 

Ontrafel sportief het mysterie 2016 – 2015 Sportdienst 25/3 vanaf 13u 20 

Adventure fun 2014 - 2011 Sportdienst 25/3 vanaf 13u 21 

Vita work that body 2012 – 2007 Sportdienst 25/3 vanaf 13u 21 

Joepla’s ski/snowboardkamp 4 2016 – 2008 Jeugddienst 25/3 vanaf 13u 21 

Joepla’s hak-hak-bak kamp 2014 – 2011 Jeugddienst 25/3 vanaf 13u 21 

Skate-Like-a-Pro! – Reeks 3 2015 - 2007 Jeugddienst 25/3 vanaf 13u 22 

Kinderopvang & Joepla 2019 – 2011 Kinderopvang 24/4 vanaf 20u 22 

Mini speurders 2019 - 2017 Sportdienst 25/3 vanaf 13u 23 

Sportkriebel3-daagse midi 2017 - 2015 Sportdienst 25/3 vanaf 13u 23 

Sportkriebel3-daagse maxi 2014 - 2011 Sportdienst 25/3 vanaf 13u 23 

Samen Sterk 2016 - 2014 Sportdienst 25/3 vanaf 13u 23 

Overzicht zomerkampen
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LET OP
1. De betaling van de inschrijvingen gebeurt meteen  

na de inschrijving via online banking. Hou je digipass, 
bankkaart of smartphone dus bij de hand. 

2. Ook wie recht heeft op het kansentarief van  
de UiTPAS regio Gent kan online inschrijven.

Inschrijven jeugd- 
en sportkampen 
Juli
ONLINE inschrijven voor kampen van 3 juli t.e.m. 7 juli:
Vanaf zaterdag 18 maart, 8.30u.

ONLINE inschrijven voor kampen van 10 juli  
t.e.m. 28 juli: Vanaf zaterdag 18 maart, 13u.

Vanaf maandag 20 maart, 8.30u kan je voor de kampen 
van de sportdienst van juli eveneens telefonisch of op de 
sportdienst inschrijven indien er nog plaatsen vrij zijn.

Augustus
ONLINE inschrijven voor kampen van 31 juli  
t.e.m. 11 augustus: Vanaf zaterdag 25 maart, 8.30u.

ONLINE inschrijven voor kampen van 16 augustus  
t.e.m. 30 augustus: Vanaf zaterdag 25 maart, 13u.

Vanaf maandag 27 maart, 8.30u kan je voor de kampen van 
de sportdienst van augustus eveneens telefonisch of op 
de sportdienst inschrijven indien er nog plaatsen vrij zijn.

ONLINE INSCHRIJVEN 
VIA LOCHRISTI.BE/

ACTIVITEITEN

Algemene informatie 
jeugd- en sportkampen:
Contactgegevens
jeugddienst: jeugd@lochristi.be – 09 355 65 66
sportdienst: sport@lochristi.be – 09 355 26 92

UITPAS
Je kan bij deelname aan de zomerkampen punten sparen op je 
UiTPAS!

Nog geen UiTPAS? 
Alle info over deze spaarkaart met tal van omruilvoordelen  
vind je op lochristi.be/uitpas.

Inschrijven
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Algemene informatie jeugd- & sportkampen
Door het grote aantal inschrijvingen voor de jeugd- & sport- 
kampen kan je even in een digitale wachtrij geplaatst worden. 

Heb je geen internetverbinding, lukt het niet om je login aan 
te maken of heb je een vraag over de inschrijvingsprocedure? 
Contacteer vooraf onze diensten.

PROCEDURE ONLINE INSCHRIJVEN
Om online te kunnen inschrijven, heb je per gezin één 
login nodig. Heb je die nog niet? Maak die NU al aan! Surf 
voor de volledige inschrijvingsprocedure naar lochristi.be/
onlineinschrijven.

Let op: 
1. De betaling van de inschrijvingen gebeurt meteen na de 

inschrijving via online banking. Hou je digipass, bankkaart 
  of smartphone dus bij de hand.
2. Ook wie recht heeft op het kansentarief van de UiTPAS 

regio Gent kan online inschrijven.

Alle praktische info over deze activiteiten (busregeling, 
benodigdheden, afspraken, annulatievoorwaarden …) vind je 
op lochristi.be/activiteiten bij de betreffende activiteit.

UiTPAS MET KANSENTARIEF
Heb je een UiTPAS regio Gent met kansentarief, dan kan 
je niet alleen punten sparen maar krijg je ook meteen een 
korting van 80% op deelname aan je vrijetijdsactiviteiten. De 
UiTPAS met kansentarief kost 1 euro (i.p.v. 5 euro). Meer info 
over de toekenningsvoorwaarden vind je op lochristi.be/uitpas 
of via het Sociaal Huis (09 355 93 09).

KORTING
Er is korting voor broers/zussen, ingeschreven voor 
sportkampen in dezelfde week. Je krijgt een verminderd tarief, 
geldig vanaf het 2de kind.
Er is korting voor broers/zussen, ingeschreven voor 
jeugdkampen in dezelfde week. Je krijgt een verminderd 
tarief, geldig vanaf het 2de kind.
Kortingen combineren tussen jeugd- en sportkampen is niet 
mogelijk. 

WACHTLIJST
Is de activiteit volzet, dan kan je inschrijven op de wachtlijst. 
Komen er plaatsen vrij, dan spreken we automatisch deze 
wachtlijst aan in chronologische volgorde.

ANNULERING
Enkel aan deelnemers die minstens EEN MAAND voor 
het begin van het kamp annuleren betalen we het 
inschrijvingsgeld terug. Aan deelnemers die na deze termijn 
annuleren wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald. 
Bij ziekte geeft het onderbreken van het kamp recht op 
terugbetaling van de afwezige dag(en), mits ziektebriefje. 
Hiervoor wordt wel een administratiekost van 5 euro 
aangerekend.

OPVANG
Voor opvang in combinatie met de kampen van de 
sportdienst en jeugddienst dien je apart in te schrijven via 
Ferm Kinderopvang. Zie rode kader op de achterzijde van 
deze brochure.

VERZEKERING
Iedere deelnemer is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijk-
heid en lichamelijke ongevallen tijdens de activiteiten.

FOTO’S
Gedurende de activiteiten worden regelmatig foto’s 
genomen. Deze worden ook gepubliceerd. Heb je liever niet 
dat je kind op zo’n foto staat? Duid dit aan bij de inschrijving.

Algemene informatie  
jeugd- en sportkampen:

Contactgegevens 
 jeugddienst: jeugd@lochristi.be – 09 355 65 66  

sportdienst: sport@lochristi.be – 09 355 26 92
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Praktische informatie Ferm Kinderopvang 
Jeugddienst en sportdienst Lochristi werkten samen met Ferm Kinderopvang allerlei combinaties uit naar 
opvang toe. Inschrijven voor deze opvang doe je op voorhand bij Ferm Kinderopvang. 

INSCHRIJVEN
• Je registreert je kinderen bij Ferm Kinderopvang.
• Je ontvangt een klantnummer.
• Met het klantnummer kan je online inschrijven vanaf 

maandag 24 april, 20u.
• Je ontvangt binnen de werkweek een bevestigingsmail.
• Enkel voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs.
• We voorzien voldoende plaatsen, vooraf inschrijven is 

echter verplicht.
• In het huishoudelijk reglement staan de afspraken i.v.m. 

het inschrijvings- en annuleringssysteem. Lees deze  
goed door en kom zo niet voor verrassingen te staan! 
Voor opvang voor Joepla en sportkampen wordt een 
uitzondering gemaakt op de annuleringsregels. Ouders 
kunnen hiervoor kosteloos annuleren tot donderdag 12u, 
in de week voorafgaand aan de gevraagde opvang.

LOCATIE
JEUGDKAMPEN: De opvang gaat door in de refter van de 
Gemeentelijke Basisschool (Koning-Boudewijnlaan, ingang 
rechts van de fietsenstalling), ‘s ochtends vanaf 7.30u,  
‘s avonds tot 18.30u.
SPORTKAMPEN: De opvang gaat door in de sporthal  
’t Veerleveld, Kan. P.J. Triestlaan 1 (Zaffelare), ‘s ochtends vanaf 
7.30u, ‘s avonds tot 18.30u. Let op: Van 17 t.e.m. 20 juli gaat de 
opvang door in de refter van de Gemeentelijke Basisschool 
(Koning-Boudewijnlaan, ingang rechts van de fietsenstalling).

WANNEER
• Ma 3 juli – vrij 7 juli: 

vooropvang vanaf 7.30u, na-opvang tot 18.30u
• Ma 10 juli – vrij 14 juli: 

vooropvang vanaf 7.30u, na-opvang tot 18.30u.  
Let op: di. 11 juli Ferm Kinderopvang gesloten!

• Ma 17 juli – do 20 juli: 
vooropvang vanaf 7.30u, na-opvang tot 18.30u

• Ma 24 juli – vrij 28 juli: 
Ferm Kinderopvang gesloten

• Ma 31 aug. – vrij 4 aug.: 
Ferm Kinderopvang gesloten

• Ma 7 aug. – vrij 11 aug.: 
vooropvang vanaf 7.30u, na-opvang tot 18.30u 

• Woe 16 aug. – vrij 18 aug.: 
vooropvang vanaf 7.30u, na-opvang tot 18.30u

• Ma 21 aug. – vrij 25 aug.: 
vooropvang vanaf 7.30u, na-opvang tot 18.30u

• Ma 28 aug. – woe 30 aug.: 
vooropvang vanaf 7.30u, na-opvang tot 18.30u

PRIJZEN
Gewoon tarief
€ 1.08  per begonnen half uur
€ 5.02  voor opvang minder dan 3u  
 (indien dit tarief goedkoper is dan per begonnen halfuur)
€ 7.57  voor opvang tussen 3u en 6u
€ 15.11  voor opvang langer dan 6u

Verminderd tarief (Als meerdere kinderen uit eenzelfde 
gezin op hetzelfde moment naar de opvang komen)
€ 0.81  per begonnen half uur
€ 3.77  voor opvang minder dan 3u  
 (indien dit tarief goedkoper is dan per begonnen halfuur)
€ 5.68  voor opvang tussen 3u en 6u
€ 11.33  voor opvang langer dan 6u

Sociaal tarief
€ 0.54  per begonnen half uur
€ 2.51  voor opvang minder dan 3u  
 (indien dit tarief goedkoper is dan per begonnen halfuur)
€ 3.79  voor opvang tussen 3u en 6u
€ 7.56  voor opvang langer dan 6u

Het sociaal tarief kan gecombineerd worden met het 
verminderd tarief. Als je vermoedt recht te hebben op het 
sociaal tarief, neem dan contact op via e-mail.

CONTACT
Voorkeur aan communicatie per e-mail.
09 355 55 34 (9u-16u)
bko.lochristi@samenferm.be

Praktische informatie  
Ferm Kinderopvang:
Contactgegevens Ferm Kinderopvang:  
bko.lochristi@samenferm.be – 09 355 55 34
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