Sportactiviteiten
Herfstvakantie
2 november – 6 november 2015

Voor kleuters geboren tussen 2010 en 2012
Maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 november 2015
Sport & Spel
van 10.00u – 12.00u
S. Turnkring Volharding Boom, Kruisstraat 3, 2850 Boom
 Prijs: € 10 voor de lessenreeks

Voor kinderen geboren tussen 2006 en 2009
Maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 november 2015
Omnisportkamp met een zwemuurtje

van 09.00u – 16.00u

We starten het sportkamp elke dag met een zwembeurt in het overdekt zwembad i.s.m. VWZ.
Samenkomst is om 9.00 uur voorzien aan de inkom van het zwembad in de Jan Frans Willemsstraat
te Boom.
Na een uurtje zwemmen of watergewenning gaan we te voet naar de sporthal in de Antwerpsestraat
100. Hier sporten we de rest van de dag. Verschillende sporten komen aan bod.
 Prijs: € 50
Voor- en naopvang is mogelijk via de speelpleinwerking. Indien u hiervan gebruik wenst te maken,
gelieve dit op voorhand kenbaar te maken. Wij bezorgen u dan een inlichtingenfiche. Opvang is
mogelijk tussen 7u en 8u30. ’s Avonds moeten de kinderen ten laatste afgehaald worden om 18u.
Prijs per opvangmoment : 1 € voor Bomenaars, 1,50 € voor niet-inwoners. Begeleiding tussen de
locaties wordt voorzien.

Voor kinderen geboren tussen 2002 en 2009
Ski- OF snowboardkamp
In samenwerking met de sportregio Rivierenland wordt er een ski- of snowboardkamp georganiseerd.
Lessen (dagelijks van 13.30 tot 16.00 uur) worden gegeven door de begeleiders van skischool Aspen
te Wilrijk.
Skiën : voor kinderen van geboortejaar 2004 t.e.m. 2009
Snowboard : voor kinderen van geboortejaar 2002 t.e.m. 2008
Er is busvervoer voorzien, maar de kinderen kunnen ook ter plaatse afgezet worden.
Op- en afstapplaatsen:
om 12.10 uur aan de vestiging BKO Terhagen (K. Huysmansstraat; terug rond 17 uur)
om 12.15 uur aan de sporthal (Europalaan; terug rond 16.55 uur)
om 12.20 uur aan busstation De Lijn (Molenbergstraat; terug rond 16.50 uur)
om 12.30 uur aan Kerk Reet (bushalte; terug rond 16.45 uur)
om 12.45 uur aan H. Hartkerk Boom (terug rond 16.30 uur)

Overzicht van de prijzen :
Sporttak
Skiën
Snowboard

Met bus en begeleiding
Met eigen vervoer
Met bus en begeleiding
Met eigen vervoer

Deelnameprijs
met korting
90 euro
80 euro
120 euro
110 euro

Deelnameprijs
100 euro
90 euro
130 euro
120 euro

Deelnemers uit de gemeente Boom betalen de deelnameprijs met korting.
Opgelet : Snel inschrijven is de boodschap. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen
voorzien !!

ALGEMENE INFORMATIE :
Inschrijven kan tot 26 oktober 2015 of tot het maximum aantal deelnemers bereikt is.
De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.
Betalen kan via overschrijving op het volgende rekeningnummer :
IBAN : BE29 0910 0007 1464
BIC : GKCCBEBB
met duidelijke vermelding van de activiteit + naam deelnemer.
U kan ook steeds komen betalen op de Sportdienst tijdens de openingsuren.

Info en inschrijvingen:
Gemeentelijke sportdienst Boom, Acacialaan z/n te Boom
Tel.: 03/ 888.56.50 – e-mail : sportdienst@boom.be

De gemeentesecretaris
Arie HOYAUX

De schepen van sport
Kris VAN HOECK

De burgemeester
Jeroen BAERT

