
AANBOD 
VAKANTIE

WE WIJZEN 
JE OP DE 
GOEDE WEG 
NAAR EEN 
FIJNE 
VAKANTIE

LENIG EN GEZWIND

INSCHRIJVEN VIA ONZE WEBSITE 
HTTP://LENIGENGEZWIND.BE/
KAMPEN.PHP 
	 Fit en fun voor kinderen van 5-12 jaar 
	 Sportkamp voor kinderen van 5-18 jaar

SPORTKAMP 
	 1-5 JULI 
	 €145 
FIT EN FUN 	  
	 6-10 JULI KAMP 
	 €80 
	 24-28 AUGUSTUS 
	 DAGEN 
	 €16/DAG 
NIEUW      
TURNSEIZOEN 
	 1 SEPTEMBER

LENIG EN GEZWIND 
INFO@LENIGENGZWIND.BE 
WWW.LENIGENGEZWIND.BE 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
LENIG.GEZWIND 

CONTACT

http://lenigengezwind.be/Kampen.php
https://www.facebook.com/lenig.gezwind
http://lenigengezwind.be/Kampen.php
https://www.facebook.com/lenig.gezwind


SPORTKAMP 
2015 
Een vijf daags kamp met overnachting vol 
turnen, tumbling, trampoline, dans, sporten en 
spelen.  
Vanaf 5 haar tot de leeftijd van 18 jaar kunnen de 
kinderen hieraan deelnemen 
Inschrijvingsgeld €145 voor leden en €160 voor 
niet leden alles inbegrepen. (eten en drinken, 
kamp t-shirt, verzekering, activiteiten,… ) 

 
Kamplocatie: School Hivset, Apostoliekenstraat 
4, 2300 Turnhout 

Van woensdag 1 juli (08u30) tot zondag 5 juli 
(16u00) Ouders kunnen op zondag 5 juli genieten 
van een slotshow.  
 
Let op: Plaatsen zijn beperkt er kunnen 150 
kinderen deelnemen.  

Inschrijven via website 

FIT EN FUN 
Sportdagen zonder overnachting. Deze gaan 
door van 09u00 tot 16u00 geen voor of 
naopvang aanwezig.  

Op deze dagen krijg je een waaier van sporten en 
activiteiten aangeboden, aangepast aan de 
leeftijd van de kinderen. Niet alleen sport en spel 
komt aanbod, maar ook knutselen, werken met 
de iPad staat er op de planning.  

Niet alleen leden kunnen hier aan deelnemen ook 
hun vriendjes en vriendinnetjes.  

Vanaf 5 jaar tot de leeftijd van 12 jaar kunnen de 
kinderen hieraan deelnemen 

Inschrijvingsgeld: €16 voor leden en €18 voor 
niet leden /Dag 

De fit en fun dagen van Juli gaan door in het 
Hivset en de fit en fun dagen van Augustus in de 
sporthal van het stadspark.  

Goed om te weten: 
- alle nodige materialen voor het sporten worden 
door ons voorzien 
- deelnemers brengen hun eigen lunchpakket.  
- Sportkleren 
- Fluovestje 
- Koeken en drank krijgen de kinderen van ons.  
 
Tijdens de fit en fun dagen in Juli kan je niet 
kiezen voor losse dagen. Hiervoor kan je enkel 
inschrijven voor een ganse week. Deze gaan 
door van Maandag 6 juli tot Vrijdag 10 juli 
Tijdens de fit en fun dagen in Augustus kan je 
ervoor kiezen om losse dagen deel te nemen. 

Onbeperkt aantal plaatsen.  

Inschrijven via website

LENIG& GEZWIND

INSCHRIJVEN NIEUW SEIZOEN 
Het nieuwe turnseizoen start op 1 september 2015. Het 
nieuwe uurrooster staat zo snel mogelijk op onze 
website. Inschrijven voor het nieuwe turnseizoen kan 
pas vanaf Augustus. 


