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Wie kan deelnemen aan een kamp?
 – Kleuters: 3-5 jarigen (vereiste: zindelijkheid!)
 – Kids: 6-8 jarigen
 – Jongeren: 9-12 jarigen

Wat is inbegrepen in de prijs?
 – Een topkamp met gekwalificeerde lesgevers
 – Verzekering voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke 

aansprakelijkheid tijdens het kamp
 – BVLO T-shirt
 – Groepsfoto
 – Fiscaal attest (tot 13.70 euro/dag)
 – Attest mutualiteit, werkgever of andere instanties

Hoeveel korting krijg je? (per factuur)
 – 3-5 kampen -5%
 – 6-8 kampen -10%
 – +8 kampen -15%
 – Bedrijfskorting éénmalig - €10

Wanneer begint en eindigt een kampdag?
Elke kampdag begint om 9u en eindigt om 16u.
Er is gratis opvang van 8u tot 9u en van 16u tot 17u30.

Hoe kan je inschrijven?
Inschrijven kan online vanaf 22 december om 13 uur!
Via www.bvlosportkampen.be

Informatie
 – Verantwoordelijke sportkampen: Tina Holvoet
 – Telefonisch: 09/218.91.28 (tijdens de kantooruren)
 – E-mail: sportkampen@bvlo.be

BVLO Sportkampen    2022
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Wil jij ook genieten van onze bedrijfskorting?
Overtuig het bedrijf waar je werkt om een partnership aan te gaan met BVLO en geniet van  
een éénmalige korting van 10 euro op jouw factuur. In ruil daarvoor verbindt je werkgever zich ertoe  
enkele brochures met kampinformatie te verdelen onder het personeel. Als dat geen mooie deal is.

Veel  
sportkamp

- 

plezier!!!!

Wat kost een kamp

Waar vindt het kamp plaats

Met een extraatje voor de kampers 
o.a. uitstap, workshop, etc.

voor 3-, 4- en 5-jarigen

voor 6-, 7- en 8-jarigen

voor 9-,10,11 en 12-jarigen

Inschrijven  kan online! vanaf  22 dec. 2021 om 13u !
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Overzicht kampen
Kamplocaties Adres

BS De Boomhut Boomstraat 77, 9000 Gent
GO! Gentbrugge Hazenakker 1, 9050 Gentbrugge
GUSB Watersportlaan 3, 9000 Gent
BS Sint-Lieven Kolegem Eeklostraat 144, 9030 Mariakerke
 (Ingang ook via Ernest Vanhaevermaetestraat) 
GO! Daltonschool Gaversesteenweg 195, 9820 Merelbeke
EDUGO Lourdes-Slotendries Groenstraat 31, 9041 Oostakker
BS Westerhem Kerkdreef 9, 9051 Sint-Denijs-Westrem
BS Don Bosco Baarle Kloosterstraat 6c, 9031 Drongen-Baarle
Sporthal HoGent Sint-Denijslaan 251, 9000 Gent

Ontdek de  
kampen en locaties  
op onze website
www.bvlosportkampen.be
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Datum Kamp Leeftijd Plaats Prijs Pagina

28 febr – 4 mrt Het poppenhuis van BVLO 3-5 BS De Boomhut 115 7

28 febr – 4 mrt Van Pluto tot Mars! 6-9 BS De Boomhut 115 7

28 febr – 4 mrt Elfen en feeën (met zwemmen) 3-5 GO! Daltonschool 125 7

28 febr – 4 mrt Op schattenjacht met BVLO (met zwemmen) 6-9 GO! Daltonschool 125 8

28 febr – 4 mrt De superheldenacademie 3-5 BS Don Bosco Baarle 115 8

28 febr – 4 mrt Teamspirit! 6-9 BS Don Bosco Baarle 115 8

4-8 april Olympische spelenkamp (met zwemmen) 3-5 GO! Daltonschool 125 9

4-8 april Meten met atleten (met zwemmen) 6-9 GO! Daltonschool 125 9

4-8 april Alle superhelden klaar? 3-5 Sporthal HoGent 135 9

4-8 april De speelfabriek 6-8 Sporthal HoGent 135 10

4-8 april Sportspektakel 9-12 Sporthal HoGent 135 10

11-15 april Grote kabouters en kleine reuzen 3-5 GO! Gentbrugge 115 11

11-15 april Sterren en planeten 6-8 GO! Gentbrugge 115 11

11-15 april Kids & Tricks 9-12 GO! Gentbrugge 135 11

11-15 april Helemaal ondersteboven 3-5 BS Don Bosco Baarle 115 12

11-15 april Levende gezelschapsspelen 6-9 BS Don Bosco Baarle 115 12

11-15 april Olympische kleuterspelen 3-5 BS De Boomhut 115 12

11-15 april Circusatelier 6-9 BS De Boomhut 115 13

11-15 april Op wereldreis met BVLO 6-8 BS Westerhem 115 13

11-15 april Kraak de code! 9-12 BS Westerhem 115 13

4-8 juli Sprookjesboom 3-5 GO! Gentbrugge 115 14

4-8 juli Op weg naar hockeyland 6-9 GO! Gentbrugge 125 14

4-8 juli Urban fun! 6-9 GO! Gentbrugge 125 14

4-8 juli De teletijdmachine ontploft! 6-8 BS Westerhem 115 15

4-8 juli Urban games 9-12 BS Westerhem 135 15

4-8 juli Jungle fun 3-5 BS Sint-Lieven Kolegem 115 16

4-8 juli De grote spelkoffer 6-8 BS Sint-Lieven Kolegem 115 16

4-8 juli Knutselatelier 6-8 BS Sint-Lieven Kolegem 125 16

4-8 juli Kabouterexpeditie 3-5 EDUGO Lourdes-Slotendries 115 17

4-8 juli Acrobatentoeren 6-8 EDUGO Lourdes-Slotendries 115 17

4-8 juli Wielerplezier 9-12 EDUGO Lourdes-Slotendries 135 17

11-15 juli Bal populair 3-5 BS De Boomhut 115 18

11-15 juli Kleine speurneuzen gezocht! 6-9 BS De Boomhut 115 18

11-15 juli Allemaal beestjes 3-5 Sporthal HoGent 135 18

11-15 juli Verrassende kriebels 6-8 Sporthal HoGent 135 19

11-15 juli Sports & Adventure 9-12 Sporthal HoGent 135 19

11-15 juli Alle kleuren van de regenboog 3-5 BS Sint-Lieven Kolegem 115 19

11-15 juli De modeacademie 6-8 BS Sint-Lieven Kolegem 125 19

11-15 juli Superhelden op missie! 6-8 BS Sint-Lieven Kolegem 115 20

11-15 juli Sterrenwacht (met zwemmen) 3-5 GO! Daltonschool 125 20

11-15 juli Voor échte zwemacrobaten (met zwemmen) 6-8 GO! Daltonschool 125 20

11-15 juli Aquaskillz (met zwemmen) 9-12 GO! Daltonschool 125 20

11-15 juli Op avontuur naar het Wilde Westen 3-5 EDUGO Lourdes-Slotendries 115 21

11-15 juli Kliek artistiek 6-9 EDUGO Lourdes-Slotendries 125 21

11-15 juli Rad van avontuur 6-9 EDUGO Lourdes-Slotendries 115 21

18-22 juli De drums gaan boem! 3-5 BS De Boomhut 90 22

18-22 juli Olympische sterren 6-9 BS De Boomhut 90 22

18-22 juli De tamboerijn tinkelt 3-5 BS Don Bosco Baarle 90 22
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Datum Kamp Leeftijd Plaats Prijs Pagina

18-22 juli Voor echte globetrotters! 6-9 BS Don Bosco Baarle 90 23

18-22 juli BVLO’s ballenbad (met zwemmen) 3-5 GO! Daltonschool 100 23

18-22 juli Het rad van BVLO (met zwemmen) 6-9 GO! Daltonschool 100 23

18-22 juli Schip ahoi piraatjes! 3-5 GO! Gentbrugge 90 24

18-22 juli Word BVLO-detective! 6-8 GO! Gentbrugge 90 24

18-22 juli American games 9-12 GO! Gentbrugge 90 24

1-5 augustus Kleine yogi’s 3-5 GO! Gentbrugge 125 25

1-5 augustus Wie durft? 6-9 GO! Gentbrugge 115 25

1-5 augustus Bonte beestenboel 3-5 BS Don Bosco Baarle 115 25

1-5 augustus Olympische zomerspelen 6-8 BS Don Bosco Baarle 115 26

1-5 augustus Detective games 9-12 BS Don Bosco Baarle 115 26

1-5 augustus Mini piratenkamp 3-5 BS Sint-Lieven Kolegem 115 26

1-5 augustus Terug in de tijd met BVLO 6-8 BS Sint-Lieven Kolegem 115 26

8-12 augustus Stoere cowboys en indianen 3-5 BS De Boomhut Gent 115 27

8-12 augustus XL games 6-9 BS De Boomhut Gent 115 27

8-12 augustus Het avontuur van de poppenkast 3-5 BS Sint-Lieven Kolegem 115 27

8-12 augustus Stoere astronauten 6-8 BS Sint-Lieven Kolegem 115 28

8-12 augustus De geheime piratenschat (met zwemmen) 3-5 GO! Daltonschool 125 28

8-12 augustus Stap mee in onze teletijdmachine!
(met zwemmen) 6-8 GO! Daltonschool 125 28

8-12 augustus Het mysterie van Mister X (met zwemmen) 9-12 GO! Daltonschool 125 29

8-12 augustus Do re mi fa sol… muziek slaat op hol! 3-5 EDUGO Lourdes-Slotendries 115 29

8-12 augustus Expeditie BVLO 6-9 EDUGO Lourdes-Slotendries 115 29

16-19 augustus Piraten en zeemeerminnen (met zwemmen) 3-5 GUSB 100 30

16-19 augustus De verborgen parels (met zwemmen) 6-8 GUSB 100 30

16-19 augustus Voor echte zwemfanaten (met zwemmen) 9-12 GUSB 100 31

16-19 augustus Joepie, we gaan op safari! (met zwemmen) 3-5 GO! Daltonschool 100 31

16-19 augustus Sportieve talentenjacht (met zwemmen) 6-8 GO! Daltonschool 100 31

16-19 augustus De beroemde BVLO-spelen (met zwemmen) 9-12 GO! Daltonschool 100 31

16-19 augustus De regenboogbrigade 3-5 EDUGO Lourdes-Slotendries 90 32

16-19 augustus Alieninvasie! 6-8 EDUGO Lourdes-Slotendries 90 32

16-19 augustus Urban cool 9-12 EDUGO Lourdes-Slotendries 110 32

16-19 augustus Fantasia 3-5 BS Don Bosco Baarle 90 33

16-19 augustus Sportieve artiesten gezocht! 6-9 BS Don Bosco Baarle 100 33

16-19 augustus Omni & circus 6-9 BS Don Bosco Baarle 90 33

22-26 augustus Bewegende gezelschapsspelen 6-8 BS Westerhem 115 34

22-26 augustus Road to America 9-12 BS Westerhem 115 34

22-26 augustus Daar in de ruimte 3-5 GO! Gentbrugge 135 35

22-26 augustus Inflatables & Fun! 6-8 GO! Gentbrugge 135 35

22-26 augustus Team games 9-12 GO! Gentbrugge 135 35

22-26 augustus De grote sporttrommel 3-5 BS Don Bosco Baarle 115 36

22-26 augustus Superhelden van Gent & omstreken 6-8 BS Don Bosco Baarle 115 36

22-26 augustus Rollerroad 9-12 BS Don Bosco Baarle 135 36

29-31 augustus Ballenfestijn 3-5 Sporthal HoGent 70 37

29-31 augustus De wereld rond 6-8 Sporthal HoGent 70 37

29-31 augustus All sports & games 9-12 Sporthal HoGent 70 37
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28
/F

EB
 - 

4/
M

RT Het poppenhuis van BVLO
Het poppenhuis van BVLO heeft heel wat leuke verhalen voor jou in 
petto. Schuif er gezellig bij en luister naar de mooiste en spannendste 
poppenkastavonturen! Onze monitoren hebben daarnaast ook heel wat 
actieve activiteiten bedacht! Haal je vriendjes al maar bij elkaar en… 
bewegen maar! 115

BS De Boomhut 
Boomstraat 77 
9000 Gent

3 4 5

28
/F

EB
 - 

4/
M

RT Van Pluto tot Mars!
Vind jij het leven op aarde soms ook een beetje saai? Heb je je ook al 
afgevraagd hoe het op Pluto of Mars zou zijn? We bezoeken elke dag 
een andere planeet, spelen en sporten als echte astronauten. Misschien 
wil jij niet meer terug naar de aarde? Inschrijven op eigen risico!

115

BS De Boomhut 
Boomstraat 77 
9000 Gent

6 7 8 9

28
/F

EB
 - 

4/
M

RT Elfen en feeën (met zwemmen)
We duiken samen in de glinsterende wereld van elfen en feeën!  
Met elfenstof op zak zweven we door de wondere wereld van dit sport- 
en zwemkamp. Naast het waterprogramma staat er ook nog een groot 
bewegingsparcours, parachutespelen, omnisport en knutselen op het 
programma! Het belooft een magische week te worden!

Breng elke dag jouw  
zwemgerief mee!

125

GO! Daltonschool
Gaversesteenweg 195
9820 Merelbeke

3 4 5
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/F

EB
 - 

4/
M

RT De superheldenacademie
Welkom op de superheldenacademie! Hier verover jij samen met jouw 
favoriete superhelden de sportvloer. Springen, duiken, vallen, vliegen en 
weer opstaan… Tijdens deze sportweek leren we alle kneepjes van het 
superheldenvak! Op vrijdag mogen we ons verkleden in onze favoriete 
superheld en worden de superheldendiploma’s van de academie 
uitgereikt!

115

BS Don Bosco Baarle
Kloosterstraat 6c
9031 Drongen - Baarle

3 4 5

28
/F

EB
 - 

4/
M

RT Teamspirit!
Een tof team, sport en fun! Dat zijn de ingrediënten voor een cool 
sportkamp! Elke dag zorgen onze monitoren voor een andere uitdaging. 
Je leert samen opdrachten tot een goed einde te brengen, samen te 
werken en je doel te bereiken! Bedenk alvast een leuke teamnaam en 
schrijf je snel in voor het Teamspirit kamp! 115

BS Don Bosco Baarle
Kloosterstraat 6c
9031 Drongen – Baarle

6 7 8 9

28
/F

EB
 - 

4/
M

RT Op schattenjacht met BVLO (met zwemmen)
Volgens een oude legende werd er honderdduizend jaar geleden een 
schat verborgen in Gent. Alleen wij kennen deze oude legende en 
zoeken sportieve kampers om samen op zoek te gaan naar deze schat! 
Via sportieve opdrachten krijgen we tips die ons de weg tonen op de 
schatkaart. Zoek jij ook mee? Het wordt een avontuur om nooit te 
vergeten! 

Breng elke dag jouw  
zwemgerief mee!

125

GO! Daltonschool
Gaversesteenweg 195
9820 Merelbeke

6 7 8 9



9

4-
8/

AP
R

Olympische spelenkamp (met zwemmen)
Kom jij deze week ook de olympische wereld ontdekken?  
We leren allerlei kunstjes zodat wij de beste en stoerste olympische 
sporters ooit worden! We leren turnen, superhard rennen, voetballen, 
zwemmen en nog veel meer. We schilderen ook een mooie olympische 
vlam en de kleurrijke olympische ringen. Op het einde van de week 
knutselen we zelfs onze eigen medaille in elkaar!

Breng elke dag jouw  
zwemgerief mee!

125

GO! Daltonschool
Gaversesteenweg 195
9820 Merelbeke

3 4 5

4-
8/

AP
R

Meten met atleten (met zwemmen)
Trek je mooiste sport-outfit aan en zet je energiepeil maar al op  
het maximum! Je bent toch niet bang van een druppeltje zweet?  
We zoeken fitte jongens en meisjes die zin hebben om zich ten volle  
uit te leven in diverse coole sporten en spelletjes! Vijf dagen leven als 
een echte atleet, zie je dat volledig zitten? 

Breng elke dag jouw  
zwemgerief mee!

125

GO! Daltonschool
Gaversesteenweg 195
9820 Merelbeke

6 7 8 9

4-
8/

AP
R

Alle superhelden klaar?
Tijdens dit kampje leven we ons uit als een echte superheld!  
We leren springen, duiken, vliegen, vallen en weer opstaan!  
We hebben gelukkig een echte superheld als moni die je alle kneepjes 
van het vak zal leren! Als kers op de taart staat er ons een grote 
verrassing te wachten! Ben jij al klaar voor dit superheldenavontuur?

Kampspecial!

135

Sporthal HoGent
Sint-Denijslaan 251
9000 Gent

3 4 5
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4-
8/

AP
R

De speelfabriek
Tijdens dit kampje staat plezier centraal en kan je kamper zich  
volledig uitleven! We gaan niet voor groot, maar voor groter dan groot! 
Speel al je energie kwijt op de reuze springkastelen waarop je ook je 
behendigheid kan testen en inoefenen. Daarnaast ontdekken we enkele 
new games en houden we spannende sportbattles! 

Kampspecial

135

Sporthal HoGent
Sint-Denijslaan 251
9000 Gent

6 7 8

4-
8/

AP
R

Sportspektakel
Tijdens dit kampje krijg je de combo van sport en heel wat spektakel. 
We spelen een variant van baseball, houden een hockeywedstrijd, 
spelen een keizerspel badminton en ontdekken nog heel wat andere 
sporten. Daarnaast zullen we ons ook uitleven in grote opblaasbare 
attracties en new games. Een leuke cocktail van sport, spel en spektakel! 
Plezier gegarandeerd dus!

Kampspecial

135

Sporthal HoGent
Sint-Denijslaan 251
9000 Gent

11 129 10
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11
-1

5/
AP

R Grote kabouters en kleine reuzen
Ken jij een grote kabouter en een kleine reus? Zegt je mama dat dat  
niet kan? Wel, schrijf je in voor dit reuzeleuke kabouterkamp en ontdek 
dat in onze kleine kleuterwereld alles kan en voor even alles mag!  
Je knutselt een paddenstoel, je luistert naar een verhaal over een kleine 
reus en klimt zonder handen op het sportraam… dit kan alleen op dit 
kamp. Niet doorvertellen hoor. 

115

GO! Gentbrugge
Hazenakker 1
9050 Gentbrugge

3 4 5

11
-1

5/
AP

R Sterren en planeten
Raket klaar voor lancering? Want deze week begeven we ons naar  
het heelal! We leren over sterren, de maan, kometen, het zwarte gat… 
en nog zoveel meer! Misschien dat we hier nog andere sporten en 
spelletjes ontdekken? Ben je ook zo nieuwsgierig? Schrijf je dan snel in 
voor dit sportkamp! 115

GO! Gentbrugge
Hazenakker 1
9050 Gentbrugge

6 7 8

11
-1

5/
AP

R Kids & Tricks
Hou je van sporten en wil je je graag verdiepen in verschillende soorten 
sport? Dan is dit kampje sowieso iets voor jou! Tijdens dit kampje 
gaan we aan de slag met verschillende coole sporten, maar ook met 
verschillende soorten skateboards waar we de leukste tricks mee leren 
uitvoeren! Daarnaast oefenen we ook enkele tricks op het freerunning 
parcours en dit zowel indoor als outdoor! Heb jij ook al zin in dit 
waanzinnige kamp?  

kampspecial

135

GO! Gentbrugge
Hazenakker 1
9050 Gentbrugge

11 129 10
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11
-1

5/
AP

R Levende gezelschapsspelen
Levend memory, levend pacman, levend Cluedo… Er zijn zoveel levende 
gezelschapspelen te ontdekken op dit kamp! We gaan aan de slag met 
verschillende soorten spelletjes en dagen elkaar zowel individueel als 
in team uit! Nieuwe vrienden maken, samen sporten en je uitleven in 
diverse spelen… is dat geen ideale mix voor een TOP week? 115

BS Don Bosco Baarle
Kloosterstraat 6c
9031 Drongen – Baarle

6 7 8 9

11
-1

5/
AP

R Helemaal ondersteboven
Aan het einde van de week zal je helemaal ondersteboven zijn  
van dit kampje! Klimmen, klauteren, springen, roteren, rennen…  
Op dit kampje beleven we het allemaal! Onze monitoren toveren de 
leukste bewegingsomlopen tevoorschijn waarin je kleuter zich volledig 
kan uitleven! Daarnaast staan er ook parachutespelen, knutselmomenten 
en sportieve opdrachtjes op het programma!

115

BS Don Bosco Baarle
Kloosterstraat 6c
9031 Drongen - Baarle

3 4 5

11
-1

5/
AP

R Olympische kleuterspelen
De kleuterspelen gaan van start! We leren gooien, vangen, springen, 
rennen en nog veel meer! We gaan topatleten achterna en oefenen  
onze kracht, lenigheid en coördinatie! Een kampje boordevol variatie  
en plezier! Schrijf je snel in voor dit olympische avontuur!

115

BS De Boomhut 
Boomstraat 77 
9000 Gent

3 4 5
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11
-1

5/
AP

R Circusatelier
Jij bent de ster van dit sportkamp! Ben je eerder een goochelaar, clown, 
acrobaat, krachtpatser, jongleur of een zotte evenwichtskunstenaar? 
We gaan proberen alle circusvaardigheden uit te testen om zo je eigen 
circustalent te ontdekken. Wedden dat je binnenkort de show steelt met 
jouw trucjes?! Daarnaast is er natuurlijk ook tijd om nog meer sport en 
spel te ontdekken! 

115

BS De Boomhut 
Boomstraat 77 
9000 Gent

6 7 8 9

11
-1

5/
AP

R Op wereldreis met BVLO
Tijdens dit kampje ontdek je sporten van over de hele wereld!  
Je speelt rugby bij de Springboks in Zuid-Afrika, leert frisbeeën in 
Australië en maakt kennis met Street basketbal in de VS! Hoe cool is 
dat!? Kom en ontdek alle sporten in onze BVLO-wereld!

115

BS Westerhem
Kerkdreef 9
9051 Sint-Denijs-Westrem

6 7 8

11
-1

5/
AP

R Kraak de code!
Onlangs vonden we een wel heel speciale mail in onze inbox.  
Onze medewerking wordt gevraagd aan een heel bijzondere,  
maar geheime missie! Helaas kunnen we dit project niet alleen  
uitvoeren en zijn we op zoek naar hulp. Kan jij ons helpen om alle  
codes te ontcijferen? Een sportief kamp vol spannende avonturen! 115

BS Westerhem
Kerkdreef 9
9051 Sint-Denijs-Westrem

11 129 10
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4-
8/

JU
L

Sprookjesboom
Op dit kamp gaan we elke dag werken rond een ander sprookje.  
Door bijpassende knutselwerkjes te creëren en de daar bijhorende 
spelletjes te spelen, dompelen we je volledig onder in deze wereld.  
Kom een kijkje nemen in onze sprookjesboom, je zal zien dat hij  
prachtig is! Misschien hangt het sprookje dat jij het liefst hoort er  
wel eens tussen?

115

GO! Gentbrugge
Hazenakker 1
9050 Gentbrugge

3 4 5

4-
8/

JU
L

Op weg naar hockeyland
We zoeken sportieve kampers die zich graag uitleven in de sport  
hockey en nog vele andere sporten! Tijdens dit kamp staat plezier  
op de voorgrond! Je leert van ervaren lesgevers spelenderwijs hoe je 
een hockeystick moet vasthouden, wat de spelregels zijn, waar de sport 
vandaan komt en nog veel meer! Daarnaast hebben we natuurlijk ook 
tijd om nog andere sporten te ontdekken zoals badminton, basket, 
baseball en lacrosse! Ps. Je hoeft geen hockeyervaring te hebben om 
deel te nemen aan dit kamp!

kampspecial! 

125

GO! Gentbrugge
Hazenakker 1
9050 Gentbrugge

6 7 8 9

4-
8/

JU
L

Urban fun!
Tijdens dit kampje leer je spelenderwijs de basics van basketbal kennen! 
Je wordt uitgedaagd met verschillende dribbel-, pas- en shotoefeningen 
en leert diverse skills van een ervaren basketter. Daarnaast oefenen 
we onze basisconditie en maken we ook plezier tijdens verschillende 
andere activiteiten. Badminton, voetbal, baseball, hockey, … deze week 
komt echt alles aan bod! De combinatie van basket en omnisport zorgt 
sowieso voor een TOPweek! Ps. Je hoeft geen basketbalervaring te 
hebben om deel te nemen aan dit kamp!

kampspecial!

125

GO! Gentbrugge
Hazenakker 1
9050 Gentbrugge

6 7 8 9
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4-
8/

JU
L

Urban games
Zin in een stoer en uitdagend kamp? Dan is dit zeker iets voor jou! 
Tijdens dit kamp gaan we skaten, met een graffiti-bus leren werken, 
leren we verschillende tricks, leven we ons uit in een te gek bootcamp 
en sluiten we het kamp af met een kanjer van een slotshow!

kampspecial!  

135

BS Westerhem
Kerkdreef 9
9051 Sint-Denijs-Westrem

11 129 10

4-
8/

JU
L

De teletijdmachine ontploft
HELP! Onze teletijdmachine is ontploft en daardoor is heden en 
verleden door elkaar geschud. We weten niet meer in welke tijd we 
zitten. In een eeuwenoud boek konden we lezen dat je dit alleen maar 
kan ongedaan maken wanneer we samen de sporten doorheen de tijd 
ontdekken. Helpen jullie ons hierbij, zodat we terug in onze normale tijd 
kunnen leven?

115

BS Westerhem
Kerkdreef 9
9051 Sint-Denijs-Westrem

6 7 8
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4-
8/

JU
L

Jungle fun
Tijdens dit kamp trekken we ons terug in de jungle. Hier gaan we 
klimmen, klauteren, slingeren, zwaaien en ons voortbewegen als een 
echt aapje! We trekken de jungle in en ontdekken heel wat leuke 
spelletjes en sporten! Ga jij ook mee de uitdaging aan?

115

BS Sint-Lieven Kolegem
Eeklostraat 144
9030 Mariakerke

3 4 5

4-
8/

JU
L

De grote spelkoffer
Speel jij ook graag gezelschapsspelletjes? Dan hebben we goed nieuws 
voor jou! Op dit kamp maken we kennis met enkele kleine en grote 
gezelschapsspelen! Spelen zoals Vier op een rij, Jenga, Kubb, Twister en 
Cluedo komen allemaal aan bod! Naast het spelletjesgedeelte gaan we 
ook aan de slag met verschillende soorten sporten! Kom jij ook mee op 
dit sportieve spelletjeskamp?

115

BS Sint-Lieven Kolegem
Eeklostraat 144
9030 Mariakerke

6 7 8

4-
8/

JU
L

Knutselatelier
Ben jij ook gebeten door de knutselmicrobe? Kom dan met ons mee  
om de kleurrijkste en tofste creaties in elkaar te toveren. We gaan aan 
de slag met verf en borstel, oude lakens, klei en nog veel meer!  
De creatieve momenten wisselen we natuurlijk af met de leukste sporten 
en spelletjes! Kom jij een bezoekje brengen aan ons atelier?

kampspecial!

125

BS Sint-Lieven Kolegem
Eeklostraat 144
9030 Mariakerke

6 7 8
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4-
8/

JU
L

Kabouterexpeditie
Tijdens dit kampje duiken we in de wereld van kabouters.  
Weet jij waarom kabouters een kaboutermuts dragen en ze in  
een paddenstoel leven? We bewegen er op los en ontdekken de  
leukste sporten en spelletjes! We luisteren naar betoverende verhalen, 
knutselen een mooie paddenstoel ineen en dansen op vrijdag tijdens  
het spetterende kabouterfeest!  

115

EDUGO Lourdes-Slotendries
Groenstraat 31
9041 Oostakker

3 4 5

4-
8/

JU
L

Acrobatentoeren
Kom mee naar de circusschool en word een echte acrobaat!  
Onze lesgevers leren je verschillende circustricks met allerhande 
materialen! Diabolo, jongleren en balanceren… er staat vanalles op  
het programma! Daarnaast is er natuurlijk ook tijd om andere sporten en 
spelletjes te ontdekken! Kom jij ook naar dit spectaculaire kampje  
vol sport- en circusplezier?

115

EDUGO Lourdes-Slotendries
Groenstraat 31
9041 Oostakker

6 7 8

4-
8/

JU
L

Wielerplezier
Al het rollend materiaal is welkom op dit kampje! Van een step of  
een gewone fiets, tot skates en skateboards …als het materiaal maar 
wielen heeft. Dit alles combineren we met leuke en spannende sport- 
en spelactiviteiten! Je zal je geen moment vervelen tijdens dit kampje! 
LET’S GO!

kampspecial!      

135

EDUGO Lourdes-Slotendries
Groenstraat 31
9041 Oostakker

11 129 10
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11
-1

5/
JU

L Kleine speurneuzen gezocht!
Deze week zoeken we goede speurneuzen! Er zijn verschillende 
mysteries die moeten opgelost worden en dit zowel op het land als 
op het droge! Levend Cluedo, het smokkelspel, het mysterieuze 
knipoogspel, … Er valt elke dag wel een nieuw avontuur te beleven! 
Help jij mee de dader te ontmaskeren en de bom te ontmantelen?  
LET’S DO THIS!

115

BS De Boomhut 
Boomstraat 77 
9000 Gent

6 7 8 9

11
-1

5/
JU

L Allemaal beestjes
Ben jij een echte dierenvriend? Vind je het leuk om bij te leren over  
een leeuw, een zebra of een giraf? Dan is dit kamp sowieso iets 
voor jou! We gaan klimmen, klauteren, slingeren, zwaaien en ons 
voortbewegen als een echt aapje! Bovendien gaan we ook op uitstap 
waar we alle diertjes kunnen leren kennen! Kom je ook mee op dit 
beestige avontuur?

Kampspecial!

135

Sporthal HoGent
Sint-Denijslaan 251
9000 Gent

3 4 5

11
-1

5/
JU

L Bal populair
Begint het bij jou ook te kriebelen als je een bal ziet liggen?  
Wil je er dan een shot op geven, start je meteen te dribbelen,  
gooi je de bal naar een vriendje of droom je van een gigantisch 
ballenbad? Dan is dit knotsgek ballenkampje zeker iets voor jou!  
Elke dag komen er andere balsporten of -spelletjes jouw richting uit! 115

BS De Boomhut 
Boomstraat 77 
9000 Gent

3 4 5
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11
-1

5/
JU

L Alle kleuren van de regenboog
Hand in hand, oog in oog, alle kleuren van de regenboog! Samen met 
jouw vriendjes en vriendinnetjes beleef je elke dag de zotste avonturen. 
Vandaag is het kleur rood en morgen is het kleur groen. Verdien elke 
dag een andere kleur van de regenboog! Een boeiend thema dat 
letterlijk kleur geeft aan je sportkamp! 115

BS Sint-Lieven Kolegem
Eeklostraat 144
9030 Mariakerke

3 4 5

11
-1

5/
JU

L De mode academie
Vind je het leuk om een mooie outfit of cape te ontwerpen, een leuk 
kapsel te maken met gel of je haren in te vlechten, je nagels te lakken 
en armbandjes te maken maar wil je dit ook graag combineren met 
sportactiviteiten? Dan is dit kampje zeker iets voor jou! We ontwerpen 
de coolste kleren en verkleden ons voor een te gekke fotoshoot! 
Daarnaast is er natuurlijk ook tijd om de leukste sporten en spelletjes te 
ontdekken! 

kampspecial! 

125

BS Sint-Lieven Kolegem
Eeklostraat 144
9030 Mariakerke

6 7 8

11
-1

5/
JU

L Verrassende kriebels
Hockey, baseball, badminton, voetbal,… deze week sporten we er op 
los! We combineren deze sportieve week met een superleuke uitstap! 
Krijg een heleboel kriebels en beleef een supertoffe kampweek!  
In combinatie met sport, spelletjes en knutselactiviteiten,  
wordt dit een te gek kamp! 

Kampspecial!

135

Sporthal HoGent
Sint-Denijslaan 251
9000 Gent

6 7 8

11
-1

5/
JU

L Sports & Adventure
Hockey, atletiek, voetbal, volleybal,… deze week komt letterlijk alles  
aan bod! We combineren deze sportieve week met een superleuke 
uitstap! Krijg een heleboel kriebels en beleef een supertoffe kampweek! 
Een mix van sport, avontuur en veel kriebels.. dit wordt een  
TE GEK kamp!

Kampspecial!

135

Sporthal HoGent
Sint-Denijslaan 251
9000 Gent

11 129 10
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11
-1

5/
JU

L Voor echte zwemacrobaten (met zwemmen)
Ben jij een echte waterrat? En ben jij ook fan van circus? Dan is dit het 
perfecte kampje voor jou! We leren verschillende trucjes op het land 
en in het zwembad! Tussen al die acrobatentricks door gaan we kijken 
welke sporten we nog meer kunnen ontdekken! Kom dat zien,  
kom dat zien… Een sportkampje voor echte (zwem)acrobaten!

Breng elke dag jouw  
zwemgerief mee!

125

GO! Daltonschool
Gaversesteenweg 195
9820 Merelbeke

6 7 8

11
-1

5/
JU

L Aquaskillz (met zwemmen)
Tijdens dit sportkamp oefenen we onze zwemvaardigheden en 
ontdekken we verschillende spelen in het water! Daarnaast gaan we aan 
de slag met verschillende sporten en spelletjes  op het droge! Dit wordt 
een super boeiende maar vooral ook een te gekke kampweek!

Breng elke dag jouw  
zwemgerief mee!

125

GO! Daltonschool
Gaversesteenweg 195
9820 Merelbeke

11 129 10

11
-1

5/
JU

L Superhelden op missie
Ben jij een echte superheld? Een hele week lang leren we de kneepjes 
van het superheldenvak! Train je superkrachten en maak vrienden voor 
het leven! Jullie krijgen elke dag een missie en kunnen misschien wel de 
wereld redden! Waag je op dit superkamp vol avontuur en plezier!

115

BS Sint-Lieven Kolegem
Eeklostraat 144
9030 Mariakerke

6 7 8

11
-1

5/
JU

L Sterrenwacht (met zwemmen)
Onze kampertjes zijn de sterren die tijdens deze kampweek mogen 
schitteren! We ontmoeten graag de zwemsterren, maar ook de 
knutselsterren, de loopsterren en de speelsterren. Hou je van knutselen, 
een bewegingsparcours, parachutespelen, bewegen op muziek en 
spelen met je vriendjes? Dan ben jij de ster die we zoeken!

Breng elke dag jouw  
zwemgerief mee!

125

GO! Daltonschool
Gaversesteenweg 195
9820 Merelbeke

3 4 5
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11
-1

5/
JU

L Rad van avontuur
Een rad vol avontuur, sportieve kampers en enthousiaste moni’s:  
de ingrediënten voor een superleuk sportkamp! Elke dag geven we  
een zwaai aan het rad en bepaalt het lot welk avontuur we vandaag 
zullen beleven!

115

EDUGO Lourdes-Slotendries
Groenstraat 31
9041 Oostakker

6 7 8 9

11
-1

5/
JU

L Op avontuur naar het Wilde Westen
De pijlen en lasso’s vliegen in het rond… Waar zijn we nu beland?  
Het lijkt hier net het Wilde Westen! Reis mee naar het land vol cowboys, 
indianen en goudzoekers! Maak kennis met het opperhoofd en ga 
mee op zoek naar al het goud! Droom jij er wel eens van om een echte 
cowboy te zijn? Zet dan snel jouw cowboyhoed op en reis met ons mee 
naar het Wilde Westen!

115

EDUGO Lourdes-Slotendries
Groenstraat 31
9041 Oostakker

3 4 5

11
-1

5/
JU

L Kliek artistiek
Hou jij er ook van om aan de slag te gaan met een penseel en verf?  
Of werk je liever met je handen? Op dit kampje kan het allemaal!  
We gaan aan de slag met verschillende materialen en maken elke dag 
iets compleet anders! Op vrijdag ga je zelfs met jouw eigen canvas  
naar huis! Ga jij ook mee op dit supertof knutselavontuur?

kampspecial!

125

EDUGO Lourdes-Slotendries
Groenstraat 31
9041 Oostakker

6 7 8 9
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18
-2

2/
JU

L De drums gaan boem!
Hou je van muziek, dansen en bewegen? Dan is dit kampje écht iets 
voor jou! We leren verschillende danspasjes op onze favoriete deuntjes 
en leren enkele leuke instrumenten kennen. We wisselen de muzikale 
activiteiten af met parachutespelen, een bewegingsparcours, omnisport 
en een gezellige knutselactiviteit! 90

BS De Boomhut 
Boomstraat 77 
9000 Gent

3 4 5

18
-2

2/
JU

L Olympische sterren
Dit jaar staat een uniek evenement op het programma: de olympische 
BVLO spelen te Gent! Maak jij kans om de nieuwe olympische kampioen 
te worden? Heb jij het potentieel om in de toekomst de ene gouden 
medaille na de andere winnen? Aarzel dan niet en word de nieuwe 
olympische held van Gent & omstreken. 90

BS De Boomhut 
Boomstraat 77 
9000 Gent

6 7 8 9

18
-2

2/
JU

L De tamboerijn tinkelt
Als de tamboerijn tinkelt, dan staan alle kleuters klaar voor een 
nieuwe sportdag. Met behulp van allerlei muziekinstrumenten verkennen 
we de sportwereld. De instrumenten krijgen een sportief gezichtje en 
brengen ritme op de kampplaats. Het muzikale sausje zorgt voor een 
aparte sfeer tijdens de sportspelletjes. Wedden dat je niet kan stoppen? 90

BS Don Bosco Baarle
Kloosterstraat 6c
9031 Drongen – Baarle

3 4 5

Géén 
kamp op 
21/7!

Géén 
kamp op 
21/7!

Géén 
kamp op 
21/7!



23

18
-2

2/
JU

L BVLO's ballenbad (met zwemmen)
Voetballen, hockeyballen, tennisballen… we vinden ze in alle maten en 
kleuren! Hiermee kunnen we gooien, vangen, rollen, stuiteren…  
Kortom deze kampweek staat in het teken van allerlei leuke balspelletjes 
en -sporten. Zelfs in het zwembad ontdekken we heel wat leuke 
spelletjes met de bal! Heb jij ook al zin in dit supergek balavontuur?

Breng elke dag jouw  
zwemgerief mee!

100

GO! Daltonschool
Gaversesteenweg 195
9820 Merelbeke

3 4 5

18
-2

2/
JU

L Het rad van BVLO (met zwemmen)
Geef een zwaai aan het rad en ontdek welk avontuur er vandaag op 
het programma staat! Duiken we in het zwembad, spelen we levend 
stratego of houden we een hockeywedstrijd? Wie weet staat jouw 
favoriete spel of sport er ook tussen? Kom het mee ontdekken op dit 
avontuurlijk (zwem)kampje!

Breng elke dag jouw  
zwemgerief mee!

100

GO! Daltonschool
Gaversesteenweg 195
9820 Merelbeke

6 7 8 9

18
-2

2/
JU

L Voor echte globetrotters!
Sporten doet men overal ter wereld, dat weet je. Maar weet je ook 
welke bijzondere sporten je kan ontdekken in Australië of Afrika? 
Tijdens deze kampweek ga je op sportieve ontdekkingsreis rond de 
planeet. Ben je ook benieuwd wat de verschillende continenten te 
bieden hebben? Schrijf je in en word een echte globetrotter! 90

BS Don Bosco Baarle
Kloosterstraat 6c
9031 Drongen – Baarle

6 7 8 9

Géén 
kamp op 
21/7!

Géén 
kamp op 
21/7!

Géén 
kamp op 
21/7!
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18
-2

2/
JU

L American games
Dit sportkamp staat in het teken van Amerika! We spelen verschillende 
Amerikaanse sporten zoals hockey, rugby, baseball, en nog veel meer! 
De moni’s leren jou ook enkele typische sporttermen aan zodat jullie zich 
volledig kunnen inleven! Are you readyyy?

90

GO! Gentbrugge
Hazenakker 1
9050 Gentbrugge

11 129 10

18
-2

2/
JU

L Word BVLO-detective! 
Ben jij een echte speurneus? Hou je van sport en een uitdaging?  
Dan is dit kamp echt iets voor jou. Je wordt opgeleid tot detective  
aan de hand van sport, spel en actie. Wie weet krijg jij op vrijdag je 
BVLO-detective-diploma! 

90

GO! Gentbrugge
Hazenakker 1
9050 Gentbrugge

6 7 8

18
-2

2/
JU

L Schip ahoi piraatjes!
Schip ahoi! Land in zicht! Op dit kamp worden alle kinderen onder-
gedompeld in het leven van een echte piraat! Ontdek alle skills die een 
piraat heeft: evenwichtsoefeningen op een groot bewegingsparcours, 
schatten roven in verschillende teams en bovendien knutselen we onze 
eigen verrekijker en ooglapje! Misschien word je wel een echte piraat? 
Het schip staat klaar om te vertrekken, wie gaat er mee op de wilde 
zee?

90

GO! Gentbrugge
Hazenakker 1
9050 Gentbrugge

3 4 5
Géén 

kamp op 
21/7!

Géén 
kamp op 
21/7!

Géén 
kamp op 
21/7!
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1-
5/

AU
G

Kleine yogi's
Kom terecht in de wereld van een kleine yogi! Samen zullen we 
spelen, zingen, dansen, allerlei dieren nadoen, knutselen en dit alles in 
combinatie met het uitvoeren van enkele ontspannende yogahoudingen 
en ademhalingsoefeningen. Dit wil je voor geen goud missen!

Kampspecial!

125

GO! Gentbrugge
Hazenakker 1
9050 Gentbrugge

3 4 5

1-
5/

AU
G

Wie durft?
Ben jij geen doetje, maar een echte durver? Kan je wel tegen een 
stootje en houd je ervan om uitgedaagd te worden? Tijdens dit kamp 
krijg je elke dag een sportieve uitdaging en leer je om te gaan met je 
eigen limieten. Samenwerken is belangrijk, want alleen met gezamenlijke 
inspanningen breng je de opdrachten tot een goed einde. Wie durft zich 
in te schrijven voor dit sportkamp?

115

GO! Gentbrugge
Hazenakker 1
9050 Gentbrugge

6 7 8 9

1-
5/

AU
G

Bonte Beestenboel
Ken jij reeds alle dieren? Dan weet je dat een lammetje heel zacht is 
en een egel prikt, dat een giraf een heel lange nek heeft en een leeuw 
super hard kan brullen. Maar wist je ook dat aapjes echte acrobaten 
zijn en dat een jachtluipaard het snelste loopt? Op welk dier lijk jij het 
meest? Kom het testen op dit kampje! 115

BS Don Bosco Baarle
Kloosterstraat 6c
9031 Drongen – Baarle

3 4 5
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1-
5/

AU
G

Terug in de tijd met BVLO
BVLO neemt je mee terug in de tijd. Dit sportkamp laat je kennis 
maken met de verschillende tijdperken en laat je stoere en sportieve 
opdrachten uitvoeren. Kan jij een mammoet verslaan? Ben jij niet bang 
van dino’s en stoere ridders? Dan is dit kampje zeker iets voor jou!

115

BS Sint-Lieven Kolegem
Eeklostraat 144
9030 Mariakerke

6 7 8

1-
5/

AU
G

Olympische zomerspelen
Op dit kampje wordt een waaier van sport en spel aangeboden!  
We verdiepen ons in verschillende sporten en ontdekken waar we in 
uitblinken! Niet alleen atletieknummers, maar ook andere sporttakken 
zoals gymnastiek, badminton, basketbal,... komen aan bod!

115   

BS Don Bosco Baarle
Kloosterstraat 6c
9031 Drongen - Baarle

6 7 8

1-
5/

 A
UG

Detective games
Dit sportkamp draait niet alleen rond sport maar ook rond detective-
werk! We lossen samen het ene raadsel na het andere op en graven 
steeds verder en verder! We vinden steeds meer aanwijzingen en 
proberen samen het mysterie op te lossen! Avontuur en spanning 
verzekerd! 115

BS Don Bosco Baarle
Kloosterstraat 6c
9031 Drongen – Baarle

11 129 10

1-
5/

AU
G

Mini piratenkamp
Op dit kamp worden alle kinderen ondergedompeld in het leven 
van een echte piraat! We gaan op ontdekkingsreis tijdens een 
bewegingsparcours en proberen verschillende obstakels te overwinnen! 
We werken aan ons evenwicht, lichaamsbesef en zelfvertrouwen. 
Bovendien maken we een gepaste outfit en knutselen we onze eigen 
piratenhoed, ooglapje en een verrekijker in elkaar! Misschien word je 
wel een echte (mini)piraat? 

115

BS Sint-Lieven Kolegem
Eeklostraat 144
9030 Mariakerke

3 4 5
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8-
12

/A
UG

XL games
Deze week vergroten we alle gezelschapspelen die we kennen.  
Ooit al een levend stratego, reuze vier op een rij, ganzenbord of 
memory gespeeld? We spelen deze levensgrote spelen uiteraard niet 
op een tafel, maar gaan aan de slag op de speelplaats, in een bos, enz… 
Hou je van gezelschapspelen maar wil je deze nog liever combineren 
met sport? Dan is dit de ideale kampweek voor jou!

115

BS De Boomhut 
Boomstraat 77 
9000 Gent

6 7 8 9

8-
12

/A
UG

Het avontuur van de poppenkast
Op deze kampplaats staat wel een heel bijzonder poppenkast.  
Elke dag horen en zien we hoe de poppen tot leven komen en samen 
met ons heel wat avonturen beleven. We knutselen, sporten en maken 
vooral veel plezier! De kampers beleven een week om nooit te vergeten!

115

BS Sint-Lieven Kolegem
Eeklostraat 144
9030 Mariakerke

3 4 5

8-
12

/A
UG

Stoere cowboys en indianen
Op dit kampje word je helemaal ondergedompeld in de wondere wereld 
van stoere cowboys en indianen! We ontdekken spelenderwijs deze 
wereld en maken kennis met verschillende sporten uit het Wilde Westen! 
Zet je cowboyhoed of indianenband maar al op en reis mee met ons 
naar het Wilde Westen! 115

BS De Boomhut 
Boomstraat 77 
9000 Gent

3 4 5
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8-
12

/A
UG

Stap mee in onze teletijdmachine (met zwemmen)
Heb je zin om mee door de tijd te reizen en leuke avonturen te beleven? 
Dan is dit sportkamp zeker iets voor jou! Heb je altijd al eens willen 
teruggaan naar de tijd van ridders en prinsessen? Of wil je graag 
eens naar de toekomst reizen en kijken wat voor gekke robots er 
zijn? We sporten, knutselen en ravotten er op los! Stap jij mee in onze 
teletijdmachine?

Breng elke dag jouw  
zwemgerief mee!

125

GO! Daltonschool
Gaversesteenweg 195
9820 Merelbeke

6 7 8

8-
12

/A
UG

Stoere astronauten
Maak je klaar voor een avontuurlijke reis doorheen de ruimte! Op dit 
sportkamp reizen we van planeet naar planeet waar telkens een nieuw 
avontuur op ons wacht! We bewonderen de sterren van dichtbij en 
verslaan vreemde ruimtewezens! Ga jij ook mee op ruimtereis?

115

BS Sint-Lieven Kolegem
Eeklostraat 144
9030 Mariakerke

6 7 8

8-
12

/A
UG

De geheime piratenschat (met zwemmen)
Welkom aan boord van ons piratenschip! Bereid je voor op een 
spannend avontuur! We gaan met behulp van een mysterieuze 
schatkaart op zoek naar onze verdwenen piratenschat! Maar opgelet, 
er zijn kapers op de kust! We kunnen de rovers enkel verslaan in enkele 
sport-, spel en zwemactiviteiten. Help jij ons ook mee de schat te 
veroveren?

Breng elke dag jouw  
zwemgerief mee!

125

GO! Daltonschool
Gaversesteenweg 195
9820 Merelbeke

3 4 5



29

8-
12

/A
UG

Do re mi fa sol... muziek slaat op hol
We gaan op muzikaal avontuur en leren heel wat muziekinstrumenten 
kennen! Muziek zorgt ervoor dat we op geen enkel moment stilzitten. 
We leren stap voor stap ritmische bewegingen aan op de leukste 
muziek! Daarnaast maken we ook tijd voor parachutespelen, een 
bewegingsparcours, knutselactiviteiten en omnisport! 115

EDUGO Lourdes-Slotendries
Groenstraat 31
9041 Oostakker

3 4 5

8-
12

/A
UG

Het mysterie van mister X (met zwemmen)
Mister X probeert al een hele tijd te ontsnappen uit het speciaal 
beveiligde huis van BVLO. Het is hem echter nog steeds niet gelukt.  
Ben jij een sluwe vos en kan je Mister X helpen? Aarzel dan niet en 
probeer het spel helemaal uit te spelen! En wie weet ben jij alleen of 
met je team, de reddende engel van Mister X. Bovendien zetten we 
niet alleen onze speurneus op, maar gaan we ook aan de slag met 
verschillende soorten sporten en verfijnen we ten slotte elk dag onze 
zwemtechnieken in het zwembad! 

Breng elke dag jouw  
zwemgerief mee!

125

GO! Daltonschool
Gaversesteenweg 195
9820 Merelbeke

11 129 10

8-
12

/A
UG

Expeditie BVLO
Ben je een echte doorzetter en geef je nooit op? Dan is Expeditie BVLO 
het perfecte kamp voor jou. BVLO is op zoek naar de echte overlever 
en doorzetter in de groep. Maak kennis met enkele zeer uitdagende 
opdrachten en laat zien wie de echte Robinson is! 

115     

EDUGO Lourdes-Slotendries
Groenstraat 31
9041 Oostakker

6 7 8 9



30

16
-1

9/
AU

G Piraten en zeemeerminnen (met zwemmen) 
De piraten zijn op zee en amuseren zich op de golven van de wilde 
oceaan. Plots worden ze afgeleid door mooie zeemeerminnen in het 
water. Ze willen het tegen elkaar opnemen om de wilde oceaan te 
temmen. Of kunnen ze misschien samenwerken om de oceaan de baas 
te kunnen? Dit kampje biedt zowel uitdagingen op het land als in het 
water! 

Breng elke dag jouw  
zwemgerief mee!

100

GUSB
Watersportlaan 3
9000 Gent

3 4 5

16
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G De verborgen parels (met zwemmen) 
We gaan met behulp van een mysterieuze schatkaart op zoek naar de 
verborgen parels! Maar opgelet, er zijn kapers op de kust! We kunnen 
de rovers enkel verslaan in enkele sport-, spel en zwemactiviteiten.  
Het wordt sowieso een avontuur om nooit meer te vergeten!  
Help jij ons ook mee de verborgen parels te veroveren?

Breng elke dag jouw  
zwemgerief mee!

100

GUSB
Watersportlaan 3
9000 Gent

6 7 8

Géén 
kamp op 
15/8!

Géén 
kamp op 
15/8!
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G Voor echte zwemfanaten (met zwemmen)
Tijdens dit sport- en zwemkamp oefenen we onze zwemvaardigheden 
en ontdekken we verschillende spelen in het water! We doen een 
wedstrijd bommetjes maken, nemen het in teams tegen elkaar op in 
de echte BVLO waterrattenrace en zoeken verloren voorwerpen op de 
bodem van het zwembad! Samen met spannende activiteiten op het 
droge, wordt dit een super boeiende maar vooral ook een te gekke 
kampweek!

Breng elke dag jouw  
zwemgerief mee!

100

GUSB
Watersportlaan 3
9000 Gent

11 129 10
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G Joepie, we gaan op safari! (met zwemmen)
Zet je safarihoed en verrekijker al maar op want binnenkort vertrekken 
we op avontuur! We ontdekken leeuwen, luipaarden, zebra’s, olifanten 
en nog veel andere dieren! Maak kennis met ‘the big five’ en leer deze 
dieren beter kennen tijdens dit kampje! Bovendien spotten we niet 
alleen dieren op het land, maar ook in het water! Waterpret verzekerd 
op dit beestige kampje!

Breng elke dag jouw  
zwemgerief mee!

100

GO! Daltonschool
Gaversesteenweg 195
9820 Merelbeke

3 4 5
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G Sportieve talentenjacht (met zwemmen)
Tijdens dit kamp gaan we op zoek naar de persoonlijke talenten van 
iedereen! Waar ben jij goed in? Ben jij toevallig een verborgen atletisch 
talent? Een topzwemmer? Een danser? Of ben je een beetje allround en 
in verschillende sporten goed? Het wordt sowieso een onvergetelijke 
week vol sport- en zwemplezier!

Breng elke dag jouw  
zwemgerief mee!

100

GO! Daltonschool
Gaversesteenweg 195
9820 Merelbeke

6 7 8
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G De beroemde BVLO-spelen (met zwemmen)
Je kent ze wel, de Olympische Spelen, waar de grootste atleten zich met 
elkaar meten voor een gouden medaille. Maar ken je de BVLO-spelen 
al? Deze week beoefenen we verschillende sporten en leven we ons 
uit in het zwembad! Wie weet schuilt er een professionele atleet in jou 
en schop je het tot op de Olympische Spelen! Hier kan je alvast goed 
oefenen! Tot dan!!

Breng elke dag jouw  
zwemgerief mee!

100

GO! Daltonschool
Gaversesteenweg 195
9820 Merelbeke

11 129 10

Géén 
kamp op 
15/8!

Géén 
kamp op 
15/8!

Géén 
kamp op 
15/8!

Géén 
kamp op 
15/8!
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G De regenboogbrigade
De brigade komt langs op controle. We moeten kunnen tonen dat we 
voldoen aan alle kleurvoorwaarden. Maar het ziet er hier maar een 
beetje grijs uit. Elke dag kunnen we een kleur behalen door te sporten. 
Welk kleur wil jij eerst verdienen? Rood, oranje, geel, groen, blauw, 
paars of roze? 90

EDUGO Lourdes-Slotendries
Groenstraat 31
9041 Oostakker

3 4 5
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G Alieninvasie!
Op dit kamp hebben we de strafste kampleden nodig om ons te 
beschermen tegen alle mogelijke gevaren die de ruimte ons kan 
brengen. Stap mee op ons ruimteschip en stoom je klaar voor een te 
gek ruimteavontuur! Ben jij dapper genoeg om ons team te versterken? 

90       

EDUGO Lourdes-Slotendries
Groenstraat 31
9041 Oostakker

6 7 8
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G Urban cool
Op dit super coole kamp leren we met een spuitbus werken, gaan we 
enkele uitdagende bosspelen ontdekken en kijken we wie er zich durft 
te begeven op verschillende soorten skateboards. We leggen onze 
tricks vast in een cool filmpje en leven ons uit in een te gekke bootcamp! 
Bereid je alvast voor op dit TOPkamp want het belooft alvast een groot 
avontuur te worden!

Kampspecial!

110

EDUGO Lourdes-Slotendries
Groenstraat 31
9041 Oostakker

11 129 10
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G Fantasia
Hou je van sprookjes, fantasie en dromen? Ben je dol op verzonnen 
figuurtjes, diertjes of feeën en elfen? Dan ben je op dit kamp aan 
het juiste adres. We nemen de kampers mee naar een wereld ver hier 
vandaan, waar grote mensen niet bestaan. Verzamel elke dag een 
sprookjesfiguur om het grote verhalenboek te openen! 90

BS Don Bosco Baarle
Kloosterstraat 6c
9031 Drongen – Baarle

3 4 5

Géén 
kamp op 
15/8!

Géén 
kamp op 
15/8!

Géén 
kamp op 
15/8!

Géén 
kamp op 
15/8!
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G Sportieve artiesten gezocht!
Op dit kampje proberen we elke dag nieuwe knutseltechnieken uit! 
We creëren een leuk werkje uit klei, leren werken met papier maché en 
schilderen ware kunstwerken op een canvas! Daarnaast zorgen we ter 
afwisseling voor een heerlijke sport- en spelcocktail. Een zalige combo 
dus… wie doet mee?

kampspecial!

100  

BS Don Bosco Baarle
Kloosterstraat 6c
9031 Drongen - Baarle

6 7 8 9
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G Omni & circus
We nemen je een hele week mee op pad in de wondere wereld van het 
circus. Balanceren, jongleren, diabolo…we leren deze week een heleboel 
tricks! Ook omnisport en enkele spannende bosspelen staan op het 
programma. Houd je ogen goed open tijdens de verschillende tricks en 
vooral… ontdek de acrobaat in jezelf! 90

Don Bosco Baarle
Kloosterstraat 6c
9031 Drongen - Baarle

6 7 8 9

Géén 
kamp op 
15/8!

Géén 
kamp op 
15/8!
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G Bewegende gezelschapsspelen
Tijdens deze sportweek zitten we niet stil en gaan we aan de slag met 
verschillende gezelschapsspelen: we spelen een gigantisch ganzenbord, 
proberen een mysterie te ontrafelen in een levend Cluedo, spelen 
twister, 4 op en rij, memory en maken een levensgroot dambord. Wie wil 
jij graag uitdagen in een levensecht spelletje? Kom het ontdekken op dit 
coole spelletjeskamp!

115

BS Westerhem
Kerkdreef 9
9051 Sint-Denijs-Westrem

6 7 8
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G Road to America
American football, basketball, lacross… tijdens dit sportkamp nemen 
we enkele typische Amerikaanse sporten onder de loep. Kom en ontdek 
mee welke sporten er nog zoal zijn overgevlogen van het Amerikaanse 
continent! Een uitdagende omnisportweek in een Amerikaans jasje… 
Klinkt goed toch? 115

BS Westerhem
Kerkdreef 9
9051 Sint-Denijs-Westrem

11 129 10
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G Daar in de ruimte
Zijn jullie klaar om naar de maan te gaan? Doe vlug jullie ruimtepak aan 
want we gaan er binnenkort tegenaan! Kom tijdens dit kampje alles te 
weten over sterren en planeten. We gaan met z’n allen plezier beleven 
en nadien door de ruimte zweven! Knutselen, bewegen, spelletjes 
spelen, zweven op gigantische springkastelen... op de ruimte kunnen we 
geen enkel moment stil zitten! Spring snel aan boord want onze raket 
wordt bijna gelanceerd!

kampspecial!

135

GO! Gentbrugge
Hazenakker 1
9050 Gentbrugge

3 4 5
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G Inflatables & Fun
Tijdens dit kampje kan je je volledig uitleven! We spelen enkele new 
games, begeven ons op gigantische springkastelen en spelen al onze 
energie kwijt tijdens verschillende sportbattles! Tonnen plezier te 
beleven dus op dit sportkamp!  

kampspecial!

135

GO! Gentbrugge
Hazenakker 1
9050 Gentbrugge

6 7 8

22
-2

6/
AU

G Team games
Tijdens dit kampje krijg je een mix van sport en new games. We spelen 
een variant van baseball, houden een hockeywedstrijd, spelen een 
keizerspel badminton en ontdekken nog heel wat andere sporten! 
Bovendien kunnen we ons uitleven op opblaasbare attracties! Plezier 
gegarandeerd dus!

kampspecial!

135

GO! Gentbrugge
Hazenakker 1
9050 Gentbrugge

11 129 10
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G Superhelden van Gent en omstreken
Wat schuilt er daar onder die gewone kledij? Is dat Superman, 
Megamindy of een Zorro? Met de aanwezigheid van al deze helden is er 
alvast geen gevaar op dit kamp. Trek jouw heldenpak aan en zorg voor 
de veiligheid in Gent. Waar schuilen die boeven? We krijgen ze samen te 
pakken! 115

BS Don Bosco Baarle
Kloosterstraat 6c
9031 Drongen – Baarle

6 7 8
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G Rollerroad
Zin in een wieltjesweek? Ontdek wat er bij ons zoal op wieltjes loopt: 
skateboarden, waveboarden, steps, … Tijdens dit kamp mag je zelf 
je eigen rollermateriaal meebrengen en gaan we er mee aan de slag 
tijdens verschillende sporten en spelletjes!   

kampspecial!

135

BS Don Bosco Baarle
Kloosterstraat 6c
9031 Drongen – Baarle

11 129 10
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G De grote sporttrommel
In onze sporttrommel zitten alleen maar supertoffe sporten en 
spelletjes. De kleuters mogen zelf in de trommel grabbelen om de 
activiteiten van de dag te ontdekken! Ben jij ook al benieuwd welke 
activiteiten er allemaal in de trommel zitten? 

115

BS Don Bosco Baarle
Kloosterstraat 6c
9031 Drongen – Baarle

3 4 5
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G All sports & games
LET’S GOOO! Een zotte driedaagse volledig in het teken van sport! 
Baseball, lacrosse, rugby, hockey… maar er zijn ook nog heel wat andere 
sporten te ontdekken! Ben je al benieuwd welke? Schrijf je dan snel in! 

70

Sporthal HoGent
Sint-Denijslaan 251
9000 Gent

11 129 10

29
-3

1/
AU

G Ballenfestijn
Ze bestaan in alle vormen en maten en zijn superleuk om mee te spelen! 
Tijdens dit kampje dribbelen, gooien, vangen en mikken we er op los en 
dit met verschillende soorten ballen! We dribbelen met de basketbal, 
spelen tikkertje met een mousse bal en proberen verschillende spelletjes 
met ballonnen uit! Kom jij mee dit knotsgekke ballenkampje beleven? 70

Sporthal HoGent
Sint-Denijslaan 251
9000 Gent

3 4 5
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G De wereld rond
Tijdens dit kampje maken we een tocht naar verschillende landen en 
ontdekken we zo verschillende sporten en spelen. Ontdek frisbee in 
Australië en leer basketten en baseballen in Amerika! Ook nieuwsgierig 
wat de andere landen te bieden hebben? Maak je rugzak al maar klaar, 
trek je sportschoenen aan en schrijf je snel in! De wereld wacht op jullie! 70

Sporthal HoGent
Sint-Denijslaan 251
9000 Gent

6 7 8
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inschrijven via www.bvlosportkampen.be

BVLO Sportkampen    2022

Stap 1: 
Surf naar www.bvlosportkampen.be

Stap 2:
Registreren of inloggen 
Klik op ‘registreren als ouder’ of bovenaan op ‘aanmelden’ indien je al een profiel hebt.

Stap 3:
Registeren + persoonlijke 
gegevens aanvullen
Vul jouw gegevens in, kies een 
wachtwoord en klik op ‘registreren’.  
Vul ook de overige persoonlijke 
gegevens aan in jouw profiel.

Ouders die reeds een account hebben: 
kijk jouw persoonlijke gegevens na én 
vul ook jouw rijksregisternummer in  
i.f.v. het nieuw fiscaal attest.
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Veel  
sportkamp

- 

plezier!!!!

Inschrijven  kan online! vanaf  22 dec. 2021 om 13 uur!

BVLO Sportkampen    2022

Stap 4:
Kinderen toevoegen
Van zodra de persoonlijke gegevens zijn 
aangevuld, klik je links op ‘kinderen toevoegen’ 
en vul je ook de gegevens van de kinderen in.

Stap 5:
Kampen toevoegen
Je kan nu kampen in je winkelmandje 
plaatsen en kiezen welk kind dat gekozen 
kamp zal volgen. Daarna klik je op 
toevoegen. Rechts bovenaan vind je je 
winkelmandje en kan je dit bekijken.

Stap 6:
Afrekenen
Klik op winkelmandje, controleer je  
gekozen kampen en ga door via de knop 
‘afrekenen’. Doorloop de stappen en rond 
jouw bestelling af. Er kan steeds gekozen 
worden om rechtstreeks online te betalen of 
later via een overschrijving het bedrag over 
te maken.

Wanneer alle kinderen zijn toegevoegd en de gegevens zijn compleet, kan je aan de slag om je 
kinderen in te schrijven voor sportkampen.



Tot op  
kamp!

BVLO geeft kleur  
aan je vakantie!

BVLO sportkampen 2022
www.bvlosportkampen.be

V.U
.: Tom

 Verriest, Pijphoekstraat 2, 9041 G
ent - O

ostakker


