
SUPERHELDEN
EDITIE

Tijdens de voorjaarsvakantie 
organiseren wij het sportkamp: 

superhelden editie!

Wij bieden twee programma’s aan, 
speciaal ontworpen voor de 

leeftijdscategorieën: onderbouw 
(doelgroep 5-7 jaar) en 

bovenbouw (doelgroep 8-12 jaar). 

De programma’s zitten boordevol 
leuke buiten- en binnenactiviteiten. 

onder begeleiding van onze 
enthousiaste medewerkers zullen 

de kinderen geweldige nieuwe 
vaardigheden leren.

Het sportkamp vindt plaats op 
onze locatie bij Lugdunum. Bij 

slecht weer is er een aangepast 
programma. Aanmelden kan vóór 
20 februari via het formulier op 

onze website op de pagina van Het 
Sportkamp (vooraf betalen).

Wij hebben er zin in, tot snel!

INFO
Locatie:

Lugdunum Leiden

Elke dag van 10:00-17:00u
Inloop 9:30-10:00u

Uitloop 17:00-17:30u

1 week voor slechts €239
1 dag voor €99

Inclusief:
- Het Sportkamp Muts

- eten en drinken
- professionele begeleiding

Aanmelden kan via het
inschrijfformulier op

onze website:

www.desportanen.nl/
inschrijven-voorjaarseditie

KOM SPORTEN TIJDENSDE voorjaarsvakantie!



Jongerenprogramma

OUDERenprogramma
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• Kennismakingspellen
• Omgekeerd verstoppertje

• Speurtocht Leidse Hout

DONDERDAG
• Superheld knutselen

• Batman Afvalrace
• Knotshockey toernooi

VRIJDAG
• Moordspel(verplicht verkleed!)

• Levend Angrybirds
• Weerwolven

• Bingo & disco

DINSDAG
• Gymzaal mini games
• Vliegtuig knutselen

en versieren

WOENSDAG
• Superhelden verkleed
wedstrijd  (estafette)

Verkleedkleren mogen mee!
• Spiderman Doolhof 
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• Kennismakingspellen
• Skeeler, step,

longboard parcours
• Buikschuifspel

• Chaos doelen spel
• Superhelden trefbal

DONDERDAG
• Bootcamp bij de

Klinkenbergs plassen
• Fort Boyard middag

VRIJDAG
• Moordspel(verplicht verkleed!)

• Levend Angrybirds
• Weerwolven

• Bingo & disco

DINSDAG
• Levend Red Alert

WOENSDAG
• Boulderen bij kunststof
• Lasergame counterstrike

met bom plaatsen
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