
 
 

MEER INFO
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G-SPORT
Kinderen met een beperking kunnen 
meedoen aan het paaskamp en de 
zomerkampen . Voor deze kampen is er een 
samenwerking met Ludentia.           
meer informatie en  inschrijven:         
Ludentia, vrijetijdsdienst OLO vzw, 
De Mortel 39B, 2930 Brasschaat
T 03 653 59 97, ludentia@olo.be
 
LUNCH
Elke deelnemer brengt een lunchpakket en 
een  drinkbeker/fles voor water mee. 
 
VOOR- EN NABEWAKING
Elk sportkamp gaat dagelijks door van  9u 
tot 16u. Er is voorbewaking vanaf 8u. De 
nabewaking loopt tot 17u. Op de laatste dag 
van het kamp is  er geen  nabewaking.
 
ANNULEREN
Uiteraard kan je ziekte of ongeval niet  
voorzien.  Het inschrijvingsgeld, verminderd 
met 10 euro administratiekosten, wordt 
terugbetaald mits voorleggen van een 
geldig doktersattest.
 
VERZEKERING
Alle deelnemers zijn verzekerd via de 
sportverzekering van Ethias en het instituut 
voor sportbeheer. Deze polis waarborgt de 
burgerlijke en strafrechtelijke verdediging. 
Uiteraard ben je ook verzekerd tegen 
eventuele lichamelijke ongevallen. 
De gedetailleerde polis ligt op de  
sportdienst ter inzage.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SPORTKAMPEN 
2019

EEN ORGANISATIE VAN 
VZW SPORT PLUS BRASSCHAAT 

MET MEDEWERKING VAN DE 
BRASSCHAATSE 

SPORTVERENIGINGEN

 



 

krokussportkamp 7 - 15 jaar
4 - 8 maart 2019
sporthal Sportoase
boogschieten, korfbal, judo,
tchoukbal/kinball/circustechnieken,
oriëntatielopen /geocaching en 
uitstap
 inline skate, B-golf en uitstap

zonder zorgen naar 
hartelust sporten

 
Online inschrijven 

www.brasschaat.be 
VRIJETIJD WEBSHOP

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
recreatiesportkamp 7 - 11 jaar
8 - 12 juli 2019
zaal Born, gemeentepark
Sportieve en recreatieve plein– 
en bosspelen en uitstap
Prijs: 75/65/55 euro
 
omniportkamp 8 - 15 jaar
5 - 9 augustus 2019
zaal Born, gemeentepark
mountainbiken, hockey, 
boogschieten/petanque, 
frisbee, atletiek en uitstap
Prijs: 75/65/55 euro
 
turnsportkamp 7 - 15 jaar
28 - 31 oktober 2019
turnhal Driehoek
acrogym, tumbling, toestel turnen, 
trampoline, free-running en ropeskipping
Prijs: 65/55/45 euro
 
kerstsportkamp 7 - 15 jaar
23- 27 december 2019 (niet 25/12)
sporthal Sportoase
handbal, jiujitsu, schermen en reddend 
zwemmen
(brevet 25 meter verplicht)
Prijs: 65/55/45 euro

 

 
 
 
krokussportkamp 7 - 15 jaar
4 - 8 maart 2019
sporthal Sportoase
boogschieten, korfbal, judo,
tchoukbal/kinball/circustechnieken,
oriëntatielopen /geocaching en uitstap
Prijs: 75/65/55 euro
 
paassportkamp 7 - 15 jaar
8 - 12 april 2019
sporthal Sportoase
karate, tafeltennis, minitennis, inline skate, 
B-golf en uitstap
Prijs: 75/65/55 euro
 
 
 
 
 
 


