
      

                                                                                
• Alle sportkampen worden begeleid door ervaren en deskundig opgeleide monitoren.

• Alle deelnemers zijn verzekerd.

• Ieder sportkamp start dagelijks om 9u en eindigt om 16u (middagpauze van 12u tot 13u).

• Opvangmogelijkheid voor & na het sportkamp is mogelijk in de gemeentelijke
  kinderopvang ‘Het Narrenschip’, gelegen net naast de sporthal ‘de Rijdt’ (vanaf 7u tot 18u)
      - Voor verdere info & inschrijving: 055/42 84 53. 
     - Vergeet ook hier niet uw kind(-eren) op voorhand in te schrijven.

• De kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee, 
  tijdens de middagpauze krijgen ze dagelijks een drankje aangeboden.

• Tijdig inschrijven is de boodschap; het aantal deelnemers wordt bewust beperkt !

• Alle sportkampen zijn 100% fiscaal aftrekbaar voor kinderen t.e.m. 11 jaar en tussenkomst 
  in de deelnameprijs is tevens mogelijk bij uw ziekenfonds. 
  Dit gebeurt automatisch via het online inschrijvingssysteem (mijn profiel > attesten... ).

Sportkampen
herfstvakantie 2019

Praktische info

Sportdienst Brakel
Jagersstraat 64a - 9660 Brakel
055 42 31 98
sportdienst@brakel.be
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 Inschrijven kan vanaf 
zaterdag 14 september 2019 

enkel online 
via de gemeentelijke website 

www.brakel.be
vanaf 9u.

www.brakel.be > WONEN IN BRAKEL > Sport > 
Online inschrijven sportkampen & lessenreeksen > Online inschrijven



Programma kleuters (3 t.e.m. 5 - jarigen)

KLEUTERSPORTKAMPEN

Spelenderwijs zetten de kleuters hun eerste pasjes in de wereld van de sport. 
Eén week lang kunnen ze zich uitleven rond een welbepaald thema. In de voormiddag 
zijn er tal van leuke sportactiviteiten en ’s namiddags wordt het sporten afgewisseld met 
knutselen. Op het einde van de sportweek wordt een heuse (dans)show voor de ouders en 
grootouders opgevoerd.

Waar?  Sporthal ‘de Rijdt’ - Jagersstraat 64A - 9660 Brakel.
Wanneer? Van maandag 28 oktober t.e.m. donderdag 31 oktober 2019.
Prijs? € 50,00/4 dagen.

Programma 6 tot en met 14 - jarigen       

SKIKAMP (6-10 JAAR):
SKI- OF SNOWBOARDKAMP (10-14 JAAR):

Ben je op zoek naar een super‘koel’ sportkamp en een garantie op bergen plezier? 
Dan is dit zeker je kans! Ben je nog maar een beginner of kan je reeds vlot van een helling afdalen? 
Iedereen die van sneeuw houdt, is van harte welkom! We doen hierbij beroep op ervaren 
monitoren en er is dagelijks busvervoer voorzien naar Komen.    

Waar?  Ice Mountain - Capellestraat 16 - 7780 Komen.
Wanneer? Van maandag 28 oktober t.e.m. donderdag 31oktober 2019.
Prijs? € 100,00/4 dagen.


