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Sportievak Jeugdvakanties vzw  

Groeningelaan 40 | 8500 Kortrijk  

056 26 44 20 | jeugdvakanties@sportievak.be 

LEEFTIJD 

10 – 14 jaar 

 

PRIJS 

dag 1: € 30 ref. 5713 

dag 2: € 30 ref. 5714 

dag 3: € 55 ref. 5715 

3 dagen: € 105 ref. 5716 

 

DATA 

ma 18.07 - wo 20.07.16 

zomerse water(sport)pret in Wevelgem 

Het Vijverhof is dé plek bij uitstek voor watersport-

fanaten. Een grote vijver, zon en strand: altijd  

vakantie hier! We sporten in kleine groepjes waar-

door je op 1 dag tijd heel wat kan bijleren. Je kan 

kiezen voor de driedaagse of voor slechts één of 

twee dagen inschrijven. Het aantal plaatsen voor dit 

kamp is beperkt dus twijfel niet! 
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VU Suzy Vanwolleghem 
Groeningelaan 40 
8500 Kortrijk 

programma dag 1 

 stand-up-paddling: proberen overeind te blijven bij 
allerlei opdrachtjes en races 

 een massa waterpret met surfplanken 

 windsurfen: ontdek de sport of leer weer wat bij 

programma dag 2 

 een vlot bouwen en meteen de stevigheid ervan 
uittesten op de vijver 

 kajakraces en waterspelen: als het maar nat is 

programma dag 3 

 waterski en/of wakeboard: je kiest of probeert ze 
gewoon allebei uit 

 mountainbike, boogschieten en archery tag (een 
combinatie van paintball en boogschieten) 

Het Vijverhof 

Marremstraat 3 Wevelgem 

Er is opvang vanaf 8u30 ’s 

morgens, ons dagprogramma 

loopt van 9u tot 16u30. Op 

de middag houden we even 

pauze, je brengt je eigen 

lunchpakket mee. Een  

drankje kan je ook in de 

Havana Bar verkrijgen. Er is 

dagelijks opvang tot 17u30. 

alle info en inschrijvingen : 
 op www.sportievak.be/wevelgem-extern 

 via de webshop op www.wevelgem.be 

 telefonisch op 056/433 560 

 op de sportdienst Wevelgem  
zelf (bureel zwembad) 


