Dienst
sport en
recreatie
Kamp- & vakantiefolder 2022

Jeugddienst

Krokus- en paasvakantie

Geboortedatum Kampnr.

Datum kamp

/

/2022

Bedrag

............... ...............

Handtekening
+ datum:

Je gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet. Stad / OCMW / AGB Deinze verwerkt je gegevens conform
de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR). Meer informatie is terug te vinden in onze privacyverklaring op www.deinze.be/privacy.

Totaal bedrag te betalen: CASH / BANCONTACT

Naam + voornaam deelnemer(s)

O Ik ga ermee akkoord dat er van mijn kinderen foto’s mogen gemaakt worden tijdens de activiteiten
om te gebruiken in de promotie van stedelijke activiteiten.

Tel.: .............../............................................... GSM.: .............../............................................... Email: ..............................................................................................

Postcode: ........................................ Gemeente: ..............................................................................................................................................................................

Straat: ........................................................................................................................................................................................ Nr.: ....................... Bus.: .......................

GEZINSHOOFD Naam: ..................................................................................................... Voornaam: .................................................................................

inschrijvingsformulier

Welkom op de kampen van Stad Deinze

Hoe inschrijven?

Deinzenaar

1. Online
Via vrijetijdonline.deinze.be vanaf dinsdag 18 januari 2022 om 19 u.

Maak een login aan voor de webshop! Zonder deze login kan je niet online inschrijven.
Hoe? Bekijk de handleiding via www.deinze.be/webshop.
Wie reeds een login heeft, hoeft dit niet opnieuw aan te vragen. Bekijk zeker of je
gezinsleden gekoppeld zijn aan je account.
Bij problemen tijdens het online inschrijven op de inschrijvingsavond kan u ons telefonisch bereiken van 19 u. tot 20.30 u. op de volgende nummers voor sport:
09 381 96 60 (57/59/61) en voor jeugd: 09 381 86 62!
!

2. Telefonisch of per mail
Vanaf woensdag 19 januari 2022 om 9 u.

Sportkampen:				
Dienst sport en recreatie			
Sportcomplex Palaestra			
Kastanjelaan 35, 9800 Deinze		
Tel. 09 381 96 60 (57/59/61)		
sportdienst@deinze.be			
Jeugdkampen:
Jeugddienst
Brieljant
Mouterijdreef 20, 9800 Deinze
Tel. 09 381 86 62 (61)
doekeewa@deinze.be

Gelieve telkens het inschrijvingsformulier (zie bijgevoegd document) te gebruiken bij
uw inschrijving per mail. De betaling dient binnen de week (!) te gebeuren.

Niet-Deinzenaar

Kunnen online, telefonisch of per mail inschrijven vanaf woensdag 26 januari 2022 om 9 u.

De annulering en/of de gedeeltelijke terugbetaling van de jeugd- en sportkampen is
enkel mogelijk na het voorleggen van een doktersattest. Indien de deelnemer meer
dan 1 dag afwezig is (onmiddelijk betrokken dienst verwittingen), worden de afwezige dagen terugbetaald.

Kleutersport Kleutersport -

Oostbroek

Palaestra

Het kleutersportkamp wordt een combinatie van sport en spel, knutselen,
schminken en een grote dosis ravotten
naast en op het springkasteel. Dit alles
onder de deskundige begeleiding van
onze kleutermonitoren.
Voor wie?
Voor kleuters van het 1ste t.e.m. 3de kleuterklas (geboortejaar 2016-2018).
Waar?
Sportcomplex Palaestra – Kastanjelaan 35, 9800 Deinze
Wanneer?
KAMP 1: 28 februari tot 4 maart – Feest in het circus (5 dagen)
KAMP 2: 4 tot 8 april – Sportplaneet (5 dagen)
KAMP 3: 11 tot 15 april – Piratenweek (5 dagen)
Uren?
Activiteiten van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
Opvang voorzien van 8 u. tot 17 u.
Prijs?
Deinzenaar: 70 euro / Niet-Deinzenaar: 75 euro
Sociaal tarief: Deinzenaar: 42 euro / Niet-Deinzenaar: 45 euro
Opvang inbegrepen

Het kleutersportkamp wordt een
combinatie van sport en spel, knutselen en een grote dosis ravotten
naast en op het springkasteel. Dit
alles onder de deskundige begeleiding van onze kleutermonitoren.
Voor wie?
Voor kleuters van het 1ste t.e.m. 3de
kleuterklas (geboortejaar 20162018).
Waar?
Sporthal Oostbroek – Zeistraat 41, 9850 Nevele
Wanneer?
KAMP 4: 28 februari tot 4 maart – Mega sportie (5 dagen)
KAMP 5: 4 tot 8 april – In het toverbos (5 dagen)
KAMP 6: 11 tot 15 april – De ballenhemel (5 dagen)
Uren?
Activiteiten van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
Opvang voorzien van 8 u. tot 17 u.
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 (details
en kortingen vind je in het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang
op www.deinze.be/buitenschoolsekinderopvang).
Prijs?
Deinzenaar: 70 euro / Niet-Deinzenaar: 75 euro
Sociaal tarief: Deinzenaar: 42 euro / Niet-Deinzenaar: 45 euro
Opvang inbegrepen

SPORTKAMPEN - Dienst sport en recreatie

Dienst sport en recreatie - SPORTKAMPEN

Omnisport Omnisport -

Oostbroek

Palaestra

Tijdens de omnisportkampen wordt
een waaier aan verschillende sporten
aangeboden. De één al bekender dan
de andere, maar allemaal minstens
even tof!

Tijdens de omnisportkampen wordt
een waaier aan verschillende sporten aangeboden. De één al bekender dan de andere, maar allemaal
minstens even tof!

Voor wie?
Voor kinderen van het 1ste t.e.m. het 6de
leerjaar (geboortejaar 2010-2015).

Voor wie?
Voor kinderen van het 1ste t.e.m.
het 6de leerjaar (geboortejaar 20102015).

Waar?
Sportcomplex Palaestra – Kastanjelaan 35, 9800 Deinze

Waar?
Sporthal Oostbroek – Zeistraat 41, 9850 Nevele

Wanneer?
KAMP 7: 28 februari tot 4 maart (5 dagen)
KAMP 8: 4 tot 8 april (5 dagen)
KAMP 9: 11 tot 15 april (5 dagen)

Wanneer?
KAMP 10: 28 februari tot 4 maart – Eén voor allen (5 dagen)
KAMP 11: 4 tot 8 april – Bal Mania (5 dagen)
KAMP 12: 11 tot 15 april – Geestig Gymnastiek (5 dagen)

Uren?
Activiteiten van 9 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 16 u.
Opvang voorzien van 8 u. tot 17 u.

Uren?
Activiteiten van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
Opvang voorzien van 8 u. tot 17 u.
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 (details
en kortingen vind je in het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang
op https://www.deinze.be/buitenschoolsekinderopvang).

Prijs?
Deinzenaar: 70 euro / Niet-Deinzenaar: 75 euro
Sociaal tarief: Deinzenaar: 42 euro / Niet-Deinzenaar: 45 euro
Opvang inbegrepen

Prijs?
Deinzenaar: 70 euro / Niet-Deinzenaar: 75 euro
Sociaal tarief: Deinzenaar: 42 euro / Niet-Deinzenaar: 45 euro
Opvang inbegrepen

SPORTKAMPEN - Dienst sport en recreatie

Dienst sport en recreatie - SPORTKAMPEN

Kleutersport - Palaestra
Jeugdactiviteit
- kids party
Op vrijdag 4 maart 2022 ‘bouwt’ Speelplein Doekeewa letterlijk en figuurlijk
een Kids Party. Eerst bereiden we
samen alles (inclusief onszelf J) voor
op de party. Daarna laten we de hipste
muziek door de boxen knallen die ons
samen met allerlei lichteffecten in de
juiste sfeer brengt!
Voor en tijdens de Kids Party worden allerhande spelletjes en activiteiten voorzien voor wie goed voorbereid aan de party wil beginnen of voor wie tussen
het zingen en dansen door even wil uitblazen. Smeer dus alvast je stembanden,
oefen je beste dansmoves en kom met ons mee feesten!

Kleutersport- -Mini
Jeugdkamp
Oostbroek
Kriekse Mythes
Griekse mythes kennen jullie
misschien wel maar hebben jullie
al gehoord van de Kriekse mythes?
Deze week kom je allerlei verhalen
te weten van Griekse Goden en
halfgoden waar de voorouders van
Kriki een hoofdrol in spelen.
In de voormiddag staan de kampanimatoren in voor de begeleiding
van de kinderen. Na de middag nemen de animatoren van Speelplein
Doekeewa het van hen over.

Voor wie?
7- t.e.m. 12-jarigen (geboortejaar 2010-2015)

Voor wie?
4- t.e.m. 6-jarigen (geboortejaar 2016-2018)

Waar?
Brielpunt & Brieljant, Mouterijdreef 22, 9800 Deinze

Waar?
Brielpunt, Mouterijdreef 22, 9800 Deinze

Wanneer?
Vrijdag 4 maart

Wanneer?
KAMP 13: 4 tot 8 april (5 dagen)

Uren?
van 13.30 u. tot 17 u.
opvang: van 12.45 u. en tot 17.30 u.

Uren?
van 9 u. tot 17 u
opvang: van 8 u. en tot 17.30 u.

Prijs?
10 euro (drankjes, hapjes en opvang inbegrepen)
Sociaal tarief: 5 euro

Prijs?
Deinzenaar: 70 euro / Niet-Deinzenaar: 75 euro
Sociaal tarief: Deinzenaar 42 euro / Niet-Deinzenaar 45 euro
Opvang inbegrepen

Inschrijven?
www.deinze.be/webshop of doekeewa@deinze.be Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk. De plaatsen zijn beperkt dus tijdig inschrijven is een must!

JEUGDKAMPEN – Jeugddienst

Jeugddienst – JEUGDKAMPEN

Sociale tarieven
Jeugdkamp - Maxi Kriekse Mythes
Griekse mythes kennen jullie misschien
wel maar hebben jullie al gehoord van
de Kriekse mythes? Deze week kom je
allerlei verhalen te weten van Griekse
Goden en halfgoden waar de voorouders van Kriki een hoofdrol in spelen.
In de voormiddag staan de kampanimatoren in voor de begeleiding van de
kinderen. Na de middag nemen de animatoren van Speelplein Doekeewa
het van hen over.
Voor wie?
7- t.e.m. 12-jarigen (geboortejaar 2010-2015)
Waar?
Brielpunt, Mouterijdreef 22, 9800 Deinze
Wanneer?
KAMP 14: 4 tot 8 april (5 dagen)
Uren?
van 9 u. tot 17 u.
opvang: van 8 u. en tot 17.30 u.
Prijs?
Deinzenaar: 70 euro / Niet-Deinzenaar: 75 euro
Sociaal tarief: Deinzenaar 42 euro / Niet-Deinzenaar 45 euro
Opvang inbegrepen

JEUGDKAMPEN – Jeugddienst

Wat?
Stad Deinze heeft de reeds bestaande sociale tarieven voor het vrijetijdsaanbod van
de jeugddienst en de dienst sport en recreatie gevoelig uitgebreid sedert 1 juli 2015.
Sedert die datum wordt er voor de rechthebbenden een korting toegekend op de deelnamebijdrage voor sport- en jeugdkampen en jeugdactiviteiten.
Wie heeft recht op het sociaal tarief en hoe met je dit bewjjzen?
Opgelet: jaarlijks opnieuw aanvragen!
• Inwoners van Deinze die recht hebben op een leefloon of een equivalent leefloon
Bewijs: attest van het sociaal huis
• Inwoners die in budgetbeheer zijn via sociaal huis Deinze Inwoners die in collectieve
schuldenregeling zijn.
Bewijs: attest budgetbeheer of attest CSR
• Inwoners van Deinze die een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds krijgen
Bewijs: klever van het ziekenfonds
• Personen die verblijven in een instelling in Deinze (alleen voor activiteiten van de
dienst sport en recreatie en de jeugddienst)
Bewijs: attest van de instelling
Deelname aan jeugd- en sportkampen van jeugddienst en de dienst
sport en recreatie:
• Deelnamebijdrage sportkampen en jeugdkampen 5 dagen:
40% korting op tarief
• Korting van 50% voor activiteiten van Doekeewa

Dienst sport en recreatie
Sportcomplex Palaestra
Kastanjelaan 35 | 9800 Deinze
Tel. 09 381 96 60 (52/59/61)
sportdienst@deinze.be
Openingsuren
Maandag:
9 u. - 12 u.
Dinsdag:
9 u. - 12 u.
14 u. - 18u.
Woensdag:
9 u. - 12 u.
Donderdag: 9 u. - 12 u.
Vrijdag:
9 u. - 12 u.
14 u. - 16u.

www.deinze.be/sport
facebook.com/sportdienst.deinze
@sportdeinze

Jeugddienst
Brieljant
Mouterijdreef 20 | 9800 Deinze
Tel. 09 381 86 62 (61)
doekeewa@deinze.be
Openingsuren
Maandag:
9 u. - 12 u.
Dinsdag:
9 u. - 12 u.
Woensdag:
9 u. - 12 u.
14 u. - 16 u.
Donderdag: GESLOTEN
Vrijdag:
9 u. - 12 u.
14u. - 17 u.
		
		
V.U. : Jan Vermeulen, Brielstraat 2, 9800 Deinze

www.deinze.be/jeugd
jeugddienst Deinze
speelplein Doekeewa Deinze
speelplein_doekeewa

