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NIEUW! Mountainbike – en skateboardclub 

 

Kinderen van 7 tot 12 jaar kunnen zich elke woensdag 

uitleven in onze mountainbike club! Van 14u30 tot 

15u30 (7 tot 9 jaar) en van 15u30 tot 17u (10 tot 12 

jaar). Startplaats: Basisschool Kasteeltje in Overijse 

Ook nieuw in ons aanbod is onze skateboardclub! 7 

tot 9 jarigen kunnen zich op woensdagen (17u30 tot 

18u30) en vrijdagen (17u tot 18u) uitleven op hun 

skateboard. 10 tot 12 jarigen kunnen op vrijdagen van 

18u tot 19u terecht. Locatie: skatepark in Overijse.                                                

                                                          

Aankomende stages 

Sport en opleiding vzw organiseert verschillende 
stages tijdens de herfstvakantie 2020: 
 

STAGE DATA 

Kleuterstage 02/11 – 06/11 

Oriëntatiestage  02/11 – 06/11 

Initiatiestage gevechtsport 03/11 – 06/11 

Gordelstage jiu-jitsu 03/11 -  06/11 

Skateboard/Mountainbike 
Stage 

02/11 -  06/11 

Paardrij Stage 02/11 -  06/11 

Meer informatie en inschrijven via onze website 

 

Naschoolse Lessen en 

kleuteracademie 

De naschoolse lessen  en onze  

kleuteracademie zijn intussen goed van 

start gegaan! Ben je nog niet 

ingeschreven? Geen nood! Via onze 

website kan je kijken bij welke lessen je 

nog kan aansluiten. We bieden een groot 

aanbod aan activiteiten voor zowel 

kleuters als lagere school kinderen! 

Inschrijven kan hier. 

  

Brede school project Huldenberg 

Dankzij de gemeente Huldenberg wordt er 50% korting gegeven 

voor de naschoolse activiteiten die in Huldenberg (met 

uitzondering van De Bolster) worden georganiseerd. Dit wordt 

bepaald aan de hand van het maximale belastbaar inkomen voor 

2020. De voorwaarden hiervoor kan je terugvinden op onze 

website. Indien je hiervoor in aanmerking komt, kan je mailen 

naar socialedienst@huldenberg.be 

www.sportenopleiding.be 

info@sportenopleiding.be 

  

 

Organisatie 

verjaardagsfeestjes  

Op zoek naar een leuk verjaardagsfeestje 

voor jouw kind(eren)?  

Wilt u graag een dag met tal van leuke 

(corona-proof) activiteiten  organiseren, 

maar weet u niet goed waar te beginnen? 

Wij organiseren alles van op maat van A 

tot Z!   

Vraag gerust om meer uitleg via 

laura@sportenopleiding.be 
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