
SPORTWEKEN EN

KLEUTERKAMPEN

2021

ZOMERVAKANTIE  

5  -  9  JUL I

12  -  16  JUL I

16  -  20  AUGUSTUS

23  -  27  AUGUSTUS

PAASVAKANTIE  

6  -  9  APRIL

(4  DAGEN )

12  -  16  APRIL

Wezembeek-Oppem



Kleuterkampen 
1ste t.e.m. 3de kleuterklas
(kleuters die geen dutje nodig hebben
& trots zijn dat ze zonder luier kunnen)

----------------------------

SPORTWEKEN ENSPORTWEKEN EN

KLEUTERKAMPEN 2021KLEUTERKAMPEN 2021
Vzw Elan organiseert in samenwerking met GC de Kam

sportweken tijdens de schoolvakanties. Tijdens deze sportweken
komen de meest uiteenlopende sporten aan bod, aangepast aan

de leeftijd, met enthousiaste en gediplomeerde trainers.

De allerkleinsten worden tijdens de schoolvakanties getrakteerd
op enkele leuke kampen. Gedurende zes weken worden jullie

bengels ondergedompeld in een bepaald thema waarin een
gevarieerd aanbod van sport, spel en creativiteit aan bod komt.

Heilig Hartcollege Albertlaan 44, 1970 W-O
Uitzondering: sportweken en kleuterkampen 23 - 27 aug.
Sportweek: Sporthal W-O, Astridlaan 85 1970 W-O
Kleuterkamp: De letterbijter, Witte-Dovennetellaan 3C 1970 W-O. 

Sportweken 
tussen 6 en 13 jaar

------------------------------------------

9 - 16 uur / opvang: 8 - 17 uur

€ 85 Wezembekenaars (Pasen 1 € 70)
€ 98 niet - Wezembekenaars (Pasen 1 € 80)

INFO & INSCHRIJVINGEN
elan-2013@hotmail.com

 

ELAN W-O

0472/99.20.94 www.elan2013.be
 



Beperkt aantal plaatsen. 

Schrijf n
u in. Uiterste inschrijvingsdatum !

Paasvakantie : 19 maart 2021

5 - 9 en 12 - 16 juli : 11 juni 2021

16 - 20 en 23 - 27 aug : 30 juli 2021

Wie inschrijft na deze data, betaalt een
meerprijs van 25%.

ANNULERING
Terugbetaling gebeurt enkel om

medische redenen en op vertoon

van een medisch attest vóór het

kamp of ten laatste tijdens het

kamp en steeds na aftrek van €20

voor de administratieve kosten.

WAT BRENG JE MEE
° 10-uurtje

° een drankje

° extra drank bij warm weer

° een lunchpakket

° sportkledij & sportschoenen

° regenkledij bij slecht weer

Indien je nog iets extra nodig hebt,

staat dit vermeld op het

weekoverzicht dat je ontvangt op

de eerste dag. 

Zet overal je naam op en laat

kostbare spullen thuis. 

VERZEKERING
Verzekert voor burgerlijke

aansprakelijkheid en lichamelijke

ongevallen. Een ongeval moet in

verband met de verzekering

onmiddellijk gemeld worden bij vzw

Elan. 

FISCAAL- EN 
MUTUALITEITSATTESTEN
De sportweken en kleuterkampen zijn

fiscaal aftrekbaar voor kinderen

tussen 3 en 12 jaar. Wij bezorgen

jullie een fiscaal attest op het einde

van het jaar. Mutualiteitsattesten

moeten worden afgegeven aan het

begin van het kamp en worden op

het einde van het kamp

ondergetekend terug mee gegeven. 

EXTRA
Aandenken op het einde van de

sportweek.



Organisatie : vzw ELAN, GC de Kam en de jeugdraad van Wezembeek-Oppem


