
   ZWEMMEN & OMNI (lager) 

OMNISPORT               (lager) 

THEATER & OMNI     (lager) 

CREA & OMNI                  (lager) 

CIRCUS & OMNI               (lager) 

Proeven van meerdere sporten in één week 

tijd? Laat je verleiden door trampoline, 

netbal, burchtbal, tikspelen, badminton, 

zwemmen, tussen 2 vuren, voetbal, 

basket, honkbal en ga zo maar door!  

Onze coole monitoren kennen er alles 

van en zorgen voor een topweek aan sport! 

Onze enthousiaste kleuterleidsters zorgen 

dat de allerkleinsten een onvergetelijke 

week tegemoet gaan en werken rond 

een origineel thema! Knutselen, dansen, 

zingen, poppenkast, basisgym, grimme, 

spelletjes spelen,... het zijn maar enkele 

van de vele activiteiten op het programma! 

Zomer 2 (Emmaüs Aalter) 
08/07 - 12/07/2019   
� Kleuter (€125)  
� Omnisport (€125)    
� Mini-chef/omni (€140) 

KLEUTERKAMP                 (kleuters) 

Zomer 3 (Emmaüs Aalter) 
19/08 - 23/08/2019   
� Kleuter (€125)  
� Omnisport (€125) 
� Bouwen/omni (€135) 
� Crea/omni (€135)  

Pasen 2 (Emmaüs Aalter) 
15/04 - 19/04/2019 
� Kleuter (€125)  
� Omnisport (€125)  
� Circus/omni (€135) 

Pasen 1 (De Beuk Aalter) 
08/04 - 12/04/2019   
� Kleuter (€125)  
� Omnisport (€125)   
� Topdetective/omni (€135) 

Zomer 1 (Taborschool Bellem) 
01/07 - 05/07/2019 
� Kleuter (€125)  
� Omni (€125) 
� Crea/omni (€135) 

*Zwembrevet van  

min. 50m vereist!   

Zomer 4 (Emmaüs secundair Aalter) 
26/08 - 30/08/2019   
� Kleuter (€125)  
� Omnisport (€125) 
� Crea/omni (€135) 
� Zwemmen*/omni (€140)  

0494/44.56.97 

En… actie! Sta met je vrienden in de 

spotlights en verzin samen een knotsgek 

verhaal die tot leven komt op het 

podium. Ontdek spelenderwijs alle 

acteertechnieken en emoties. Vrees geen 

plankenkoorts want plezier is verzekerd 

op dit kamp!  

www.sporteiland.be 

sporteiland@hotmail.com 

      LOCATIES EN PERIODES Maak kennis met de wondere wereld van het 

circus. Leer trucjes met de  diabolo, fietsen 

op een éénwieler, jongleren en nog veel 

meer! Steek samen met je vrienden een 

volledige circusshow in elkaar met 

goochelaars, clowns, acrobaten en 

dierentemmers! Dit wordt de gekste week van je 

leven!  

MINI-CHEF & OMNI       (lager) 

Een creatieve ziel als moni die jong en oud 

verwent met de leukste en origineelste  

knutselopdrachten. Afsluiten doen we met 

een tentoonstelling en je krijgt alle werkjes 

mee naar huis! Elk kamp opnieuw worden 

er nieuwe en verrassende dingen geknutseld 

waardoor iedereen het steeds weer naar zijn zin heeft! 

Met als ingrediënten een snuifje creativiteit en een teentje 

leergierigheid, dit aangelengd met een mengsel 

van geduld en doorzettingsvermogen. Zo 

wordt gezorgd voor een perfecte cuisson 

op dit gastronomisch kamp. Als chef-kok 

zorg jij voor het ideale bindmiddel en de  

                    vlam-in-de-pan! 

BOUWEN & OMNI        (lager) 

We steken de handen uit de mouwen en gaan 

aan de slag met dozen, planken, touwen en 

nog zoveel meer. Geen enkele constructie is 

ons te zwaar. We bouwen leuke hutjes, een 

miniatuuriglo, hippe huisjes en grote 

kastelen. Met Kapla, Lego en Clics creëren we 

prachtige constructies. Iedereen zal onder de 

indruk zijn van de fraaie architectuur. Zo word je een volleerd 

architect! 

TOPDETECTIVE & OMNI     (lager) 

Er gebeuren mysterieuze zaken op het 

Sporteiland. Zaken die het daglicht niet 

mogen zien… Wie kan ons helpen om deze 

geheimen op te lossen? Als echte detectives 

zoeken we samen naar antwoorden en 

proberen we raadsels en puzzels op te 

lossen. We zoeken naar aanwijzingen en 

sporen. Wie vindt als eerste de dader? Ongetwijfeld het 

spannendste kamp ter wereld! 

Ben je een echte waterrat of wil je beter  

   leren zwemmen? Schrijf je dan zeker  

       in voor het zwemkamp! Je leert de  

          zwemslagen vervolledigen alsook  

              je amuseren met tikspelletjes,  

                   wedstrijdjes, reddend  

                      zwemmen, waterpolo,...   

                            *Zwembrevet van  

                                  min. 50m  

                                      vereist!   

Zomer 2 (Sint-Medardus Ursel) 
08/07 - 12/07/2019 
� Kleuter (€125)  
� Omnisport (€125)  

Zomer 1 (Emmaüs Aalter) 
01/07 - 05/07/2019   
� Kleuter (€125)  
� Omni (€125) 
� Theater/omni (€135) 



KAMPPLAATSEN 

 

 

 

 

DAGPROGRAMMA 
Activiteiten: 

van 9.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur 
 

Warm middagmaal, rust/slaapklasje (kleuters) of 
speelhalfuur: van 12.00 tot 13.30 uur 

 

Opvang (gratis):  
‘s morgens vanaf 8.00, ‘s avonds tot 17.30 uur 

 

www.sporteiland.be 
 

U ontvangt een bevestigingsmail kort na inschrijving. 

Plaatsen zijn beperkt!  

 

 

Kleuter- en omnisportkampen:   €125 

Omni met keuze  

-Theater/topdetective/crea/bouwen/circus: €135  

-Mini-chef/zwemmen*:   €140 
  *toegang tot zwembad & eventueel diploma inbegrepen 
 
Korting van €10 bij inschrijving 2de kind van hetzelfde gezin! 

De algemene voorwaarden kunt u nalezen op de 

inschrijvingspagina van onze website. 

 

 

1. Pedagogisch geschoolde monitoren (+18 jaar) 

2. Soep/warme kindvriendelijke maaltijd/water/dessert 

3. Stuk fruit & drankje als tienuurtje 

4. Koek & water rond drie uur 

5. Ongevallenverzekering voor lichamelijke letsels 

6. Gebruik van sportaccommodatie / (sport)materiaal 

7. Eén zwembeurt (niet voor de kleuters) 

8. Een hip Sporteilandpetje of –zakje of t-shirt of ... 

9. Een toffe kampfoto als aandenken 

10. Gratis opvang (van 8.00 tot 17.30 uur, niet op vrijdagavond) 

11. Elke vrijdag om 15.30 uur de niet-te-missen slotshow 

12. Een onvergetelijke en sportieve/creatieve vakantie! 

 

Kinderen tem 11 jaar ontvangen een fiscaal attest        

(€56/week). Informeer ook bij uw ziekenfonds voor een extra 

terugbetaling. 

 

 

sporteiland@hotmail.com 

0494/44.56.97 

 

Het Sporteiland vzw
Kleuter-, sport- en themakampen 

         Regio Aalter 

2019 

School ‘De Beuk’ 
Stationsstraat 128 

9880 Aalter  

Emmaüs (lager) 
Brouwerijstraat 28 

9880 Aalter 

Emmaüs (secundair) 
Sint-Geroflaan 20 

9880 Aalter 

Taborschool Bellem 
Lotenhullestraat 30 

9881 Bellem 

Sint-Medardus 
Hendelstraat 9A 

9910 Ursel 


