
SPORT EN OPLEIDING VZW 
Nieuwsbrief april-mei 2019 

 

Aankomende stages 

Sport en opleiding vzw organiseert verschillende 

stages tijdens de Zomervakantie: 
 

STAGE DATA 

Omnisport 1 - 5 juni 

Gevechtsport: initiatie 8 - 12 juni  
26 - 30 aug 

Wapenstage (enkel leden!) 8 - 12 juni 

Wetenschap en IT 12 - 16 aug 

Survival 5 - 9 aug 

Dans 19 - 23 aug 

Moutainbike 19 - 23 aug 

Kleuter 1 - 5 juni 
8 - 12 juni  
15 - 19 juni 
5 - 9 aug 
12 - 16 aug 

 

Meer informatie en inschrijven via onze website: 

https://www.sportenopleiding.be/sport-stages 

ZomerApero 

Op donderdag 6 juni 2019 organiseert Sport en 

Opleiding in samenwerking met de gemeente Overijse 

de jaarlijkse ZomerApero. Tijdens deze gezellige 

afterwork baadt vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat in 

een zomers sfeertje en geniet je na het werk met 

collega's, vrienden of familie van een hapje, een 

drankje en het gezellig samenzijn. De toegang is 

gratis en inschrijven is niet nodig.  

Hopelijk tot dan! 
 

 

Inschrijvingen schooljaar 2019-2020 

Hebben je kinderen zich geamuseerd dit jaar? Ben je druk bezig met het plannen van de activiteiten voor volgend 

jaar? Goed nieuws: wij ook!  

Op maandag 3 juni 2019 om 7u gaan de inschrijvingen open voor het schooljaar 2019 – 2020. Wees er snel bij, 

want de plaatsen zijn beperkt. 

Inschrijven kan via deze link. 

 

Gordelovergang  

Op zaterdag 18 mei organiseerden we een dag waarop iedereen 

examen kan afleggen voor zijn of haar nieuwe gordel jiu-jitsu. Deze 

dag was een groot succes met veel blije gezichten en nieuwe gordels 

als resultaat! Proficiat iedereen! 

 

 

 

www.sportenopleiding.be 

info@sportenopleiding.be 
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