
   

LYRA SUMMER SPORTS 2019  

  maandag 29 juli t.e.m. vrijdag 2 augustus 
 

PRAKTISCHE INFO en RICHTLIJNEN  
 

Beste ouders en deelnemer(s) aan het sportkamp ‘Lyra Summer Sports 2019’ , georganiseerd             
door AC Lyra.  
 
Het leuke zomerkamp van AC Lyra staat voor de deur. Ook dit jaar staat er weer een 
gemotiveerd team van trainers en jongeren klaar om er samen met jullie in te vliegen. Maar voor 
het zover is, zetten we hier nog enkele praktische zaken op een rijtje. 

WAAR verzamelen we? 
Op de ATLETIEKPISTE  ‘Netestadion’, Aarschotsesteenweg 3, 2500 Lier. 

WANNEER verwachten we je? 
De activiteiten starten om 9 uur stipt en eindigen om 16 uur . 
Er is opvang voorzien vanaf 8.30 uur en dit tot 16.30 uur.  
 
OPGELET: Gelieve je elke morgen (binnen) aan te melden aan de tafel van 
pupillen/miniemen of de tafel van de benjamins.  En ook ’s avonds voor je weggaat, meld je dit. 

Hieronder volgen NOG ENKELE ALGEMENE MEDEDELINGEN. 

Pech op de valreep? 

Dreigt een ongeval of ziekte roet in het eten te gooien?  Last minute annuleren kan met 
doktersattest. Teruggave van inschrijvingsgeld gebeurt enkel mits voorlegging van een 
doktersattest en proportioneel per dag met uitzondering van €5,00 voor administratieve kost.  

Noodnummer? 

Wens je dringend je zoon/dochter of iemand van ons te spreken in een noodsituatie, dan kan je 
terecht op volgend gsm-nummer:  
Annemie 0472 60 22 57 

Wat eten en drinken we? 

Het meebrengen van een lunchpakket voor ‘s middags is verplicht. 
Zorg ook voor voldoende drank en vooral water, zeker als de temperaturen de hoogte in gaan. 
Er is ook de mogelijkheid om drank (frisdrank en water 1,50 euro / sportdrank 2,00 euro / 
snoep en chips 1,50 euro)  te kopen tijdens de pauzes in de cafetaria. Deze is geopend vanaf 
8.30 uur en sluit om 16.30 uur.  
! Mogen wij vragen om ervoor te zorgen dat je zoon/dochter dit onmiddellijk kan betalen. 



Tot welke groep behoor ik? 

De groepen worden bepaald op basis van je geboortejaar. 
Benjamins :  ° 2013 - °2012 - °2011 - °2010  
Pupillen : ° 2009 - °2008  
Miniemen : °2007 - °2006 

Wat doen we zoal? 

We gaan uiteraard niet het hele programma verklappen, maar dit willen we jullie al wel 
meedelen.  Uiteraard zal het programma aangepast worden indien de tropische temperaturen 
van de voorbije week blijven doorgaan, maar voorlopig zien de voorspellingen er iets beter uit.  

❖ Op maandag 29 juli starten we het kamp met een uitstap en sportactiviteiten op het 
PROVINCIAAL GROENDOMEIN de Averegten. Graag zoveel mogelijk in rood-wit 
gekleed die dag. 

- Enkele ouders brengen de benjamins naar daar met auto’s en komen ze ook 
terug ophalen.  We zullen een ganse dag spelen en sporten in het bos.  Onze 
benjamins brengen dus best ook al voldoende drank en tussendoortjes mee of 
kunnen dit voor het vertrek nog kopen in de cafetaria.  Vertrek is gepland aan de 
piste om 9.15 uur.  

 
- De pupillen en de miniemen rijden hierheen met de fiets.  Aan hen vragen we 

om met de fiets naar het kamp te komen.  Zij brengen dus best al voldoende 
drank en tussendoortjes mee of kunnen dit voor het vertrek nog kopen in de 
cafetaria.  Zorg ook dat de banden goed zijn opgepompt en je fiets in orde is. 
Indien mogelijk draag je ook een helm en een fluohesje. Dit laatste kan je ook 
lenen van de club. 

 
❖ Op donderdag 1 augustus brengen de pupillen en miniemen best reservekledij of 

(zwem)kledij die nat mag worden mee.  
 

❖ Op vrijdag 2 augustus biedt de club naar traditie hotdogs aan.  Die dag is een 
lunchpakket niet noodzakelijk maar kan wel.  Graag maandag bij het afmelden even 
laten weten hoeveel broodjes/hotdogs we voor jouw zoon/dochter moeten voorzien.  

 

Wat is nog handig om te weten? 

Zorg zeker voor voldoende reservekledij, zonnecrème en zonnebescherming (petje of          
hoedje), en/of regenkledij !!!!  Zorg dat de kledij en rugzakjes voorzien zijn van een naam. 
Aangezien de weergoden een tamelijk zomers weertje voorspellen is het aangeraden om een             
extra droog tenuetje mee te brengen zodat we eventueel na een waterspelletje iets droog              
kunnen aantrekken. 
  



Gsm-gebruik 

Een gsm is toegelaten maar gebruik TIJDENS de activiteiten is ten strengste verboden.  Wij zijn 
ook niet verantwoordelijk bij verlies of beschadiging van een gsm. 
Daarom willen we een duidelijke afspraak maken dat het gebruik ervan alleen is toegestaan 
vóór 9 uur en na 16 uur en tijdens de middagpauze tussen 12.30 en 13.30 uur. 
  

Verzekering 

Je zoon/dochter is tijdens het sportkamp verzekerd voor persoonlijke en burgerlijke 
aansprakelijkheid t.o.v. derden. 
Opgelet: Diefstal, schade of verlies van voorwerpen is niet verzekerd. 
  

Einde en slotmoment 

Het einde van het kamp willen we sportief en feestelijk vieren.  
Ouders en familie zijn welkom tijdens het slotmoment.  
Aanvang: 15.30 uur, geschatte duur: 30 min. .  De cafetaria is dan ook geopend. 
  

Fiscaal attest 

Wie jonger is dan 12 jaar, op het moment van deelname, krijgt een fiscaal attest.  U kan dit op 
vrijdag afhalen bij het afmelden, op het einde van het kamp.  
 
Nog vragen?  mie.schoovaerts@gmail.com 
 

Begin maar af te tellen want  
‘AC Lyra Summer Sports’ is keitof !!! 

 
 

mailto:mie.schoovaerts@gmail.com

