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Onze beste wensen voor het nieuwe jaar! 
 

 

 

     

 

 

Aankomende kampen 

Sport en opleiding vzw organiseert verschillende 

kampen tijdens de krokusvakantie 2021 (15 tot 19 

februari): 

 

Overijse: 

- Kleuterkamp (1kk tot 3kk) 

- Ontdekkingskamp (5-6j) 

- Skateboardkamp (7-13j) 

-  

Hoeilaart: 

- Gevechtsportkamp met gordel overgang (6-

13j) 

- Initiatie in gevechtsport (6-13j) 

- Wetenschap/IT/Sport kamp (7-13j) 

-  

Manege Forestables: 

- Paardrijkamp (4-12j) 
 

 

 

Team in de kijker: Jaspers Tielens           

 
Jasper Tielens is in 2016 afgestudeerd met 
onderscheiding als leerkracht lichamelijke 
opvoeding en Bewegingsrecreatie met 
specialisatie outdoor. Hij werkte voor 
Sportvlaanderen in Hofstade, waarbij tal van 
verschillende sporten aanbod kwamen zoals 
skate, mountainbike, BMX, toprope klimmen, 
boogschieten en kajak. Jasper geeft skate-
initiaties voor beginners tot skatelessen voor 
gevorderde. 

Nieuw online programmeerworkshops! 

Op 15/1, 22/1, 29/1 en 5/2 2021 bieden we vanuit Sport en Opleiding 

vzw een online programmeerworkshop aan voor jongeren tussen 8 en 

13 jaar. De lessen verlopen volledig digitaal, helemaal coronaproof dus! 

Tijdens deze workshop zullen de jongeren samen met Meester Kjetil 

online allerlei programmeeropdrachten uitvoeren. 

We bieden deze online workshop aan, omdat er momenteel heel wat 

fysieke activiteiten afgelast zijn en we dus een online alternatief willen 

voorzien voor diegenen die daar interesse in hebben. Inschrijven kan 

via onze website! 

Een terugblik op onze kerstkampen van 2020! 

Met veel plezier blikken we terug op een geslaagde week aan kerstkampen! De kinderen konden zich 

uitleven op één van onze verschillende kampen: danskamp, kleuterkamp, paardrijkamp en 

sport/wetenschap/IT-kamp! 

 

 
www.sportenopleiding.be 

info@sportenopleiding.be 
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